UBYTOVA CÍ PORIADOK
pre ubytovanie klientov v ubytovacom zariadení
LATEKO – strechy , s.r.o. Liešťany 77, 972 27
Článok I.
Podmienky, spôsob ubytovania a ďalšie všeobecné ustanovenia
1. Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť zamestnancovi
ubytovacieho zariadenia doklad o totožnosti. Klient obdrží kľuč od izby a od samostatného
vchodu, pri pohybe mimo objektu musí izby a vchod zamknúť .
2. Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu majiteľa alebo povereného zamestnanca
. premiestňovať interierové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej
.
inštalácie. Nemôže vynášať z ubytovania deky ani uteráky a osušky , tie sú

určené na použitie v izbách.
3. V ubytovacom zariadení na izbách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické
spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na ich osobnú hygienu a to sušič vlasov,
holiaci strojček a pod.
4. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých na
izbách a ani v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.
5. Zvieratá nie je možné v ubytovacom zariadení ubytovať.
6. Klient používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovacím zariadením. Počas pobytu
nemôže mať na izbe iné osoby ako tie, ktoré sú zapísané v knihe ubytovaných. V deň
príchodu je klient oprávnený používať ubytovanie od 14,00 hod a v deň odchodu do 10,00 hod
po dohode max. do 12,00 hod.

7. V čase od 22,00 hod. do 6,00 hod. je nočný kľud.
8. Pred odchodom je klient povinný skontrolovať izbu a zanechať ju v stave v akom ju prevzal.

9. Pred odchodom musí klient zvliecť svoje postelné prádlo a umiestni ho na
podlahe.
10. Klient má k dispozícii knihu reklamácií, knihu prianí a sťažností u zamestnanca ,ktorý je
zodpovedný za ubytovacie zariadenie.
11. V celom objekte je ZÁKAZ FAJČIŤ !
Článok II.
Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

1. Za cennosti ubytovacie zariadenie nezodpovedá.
2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných
predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené
neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku.
2. V prípade , že klient poruší ustanovenia ubytovacieho poriadku, má právo ubytovacie
zariadenie odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb pred uplynutím
dohodnutého času.
V Liešťanoch dňa 05.08.2009
p. Vladimír Duchoň – konateľ spoločnosti

