Vítáme Vás v Apartmánu Rosenberg .
Pokyny k pobytu a provozní řád.
Vážení hosté, žádáme Vás o dodržování pokynů uvedené v provozních podmínkách.
Důležité informace
• V apartmánu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po
předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu o
totožnosti a jeho pobyt je zaznamenám v ubytovací knize.
• Není povoleno objekt dále komerčně využívat a přeprodávat třetím stranám nebo
umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeni a
neuhradili poplatek za ubytování.
• Při příjezdu Vám budou přiděleny klíče od apartmánu a kolárny a berete tímto na
vědomí tento provozní řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.
• Kolárna je společná, prosíme Vás o zamykání.
• V kolárně si lze zapůjčit zdarma zahradní gril, slunečník a jehlice na špekáčky.
Slunečník během Vašich výletů a větrného počasí stahujte, mohlo by dojít k jeho
poškození.
• Host nesmí bez souhlasu majitele apartmánů přemisťovat vybavení či provádět
jiné úpravy interiéru.
• V apartmánech je přísný zákaz kouření a používání pyrotechniky v celém objektu i
kolem něj!
• TV byla seřízena odbornou firmou, žádáme všechny hosty, aby se nepokoušeli
ladit televizi.
• V celém objektu se používá domácí obuv.
• Dodržování nočního klidu od 22:00 – 7:00 hodin.
•
•

Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v celém objektu i kolem něj.
V případě poruchy zařízení informují hosté o poruše telefonicky pronajímatele,
který se pokusí závadu v nejkratším možném čase odstranit. Telefonní číslo
pronajímatele je uvedeno v dispozicích k nástupu. Způsobí-li hosté pronajímateli
škodu, jsou povinni ji pronajímateli neprodleně ohlásit a dohodnout s ním její
úhradu.

Wifi připojení
• Po celém objektu zdarma.
Topení
• Centrální a krbové kamna. V ceně koš se dřevem. Pří použití krbových kamen
dbejte zvýšené opatrnosti, na podpal používejte pouze dřevo k tomu určené nebo
brikety, které lze zakoupit v centru. Je zakázáno pálit odpadky. K dispozici máte
podpalovač a zápalky.

Odjezd
• Ukončení pobytu, a to nejpozději do 10.00 hodin. Klíče odevzdejte pronajímateli,
nebo popř. Zástupci.
• V případě odjezdu dřív než v 10:00 hodin, prosím kontaktujte nás 1 den před
odjezdem na tel. +420 723 357 564.
• V případě nepoškozeného objektu včetně nepoškozeného majetku, při provedení
základního úklidu a při dodržení podmínky, že je objekt nekuřácký, Vám bude
vrácena kauce 3000 Kč.
Základní závěrečný úklid
• Žádáme hosty, aby před odjezdem provedli tento základní úklid: kuchyňskou linku
uveďte do původního stavu, odneste odpad do popelnice, zavřete střešní okna,
zhasněte světla a vypněte všechny elektrické přístroje.
• Zapůjčený slunečník, gril a lehátka uložte zpět do kolárny a podstavec od slunečníku
nechte na terase. Použitý gril předejte čistý.
Požární řád
•
•
•
•
•

Host převzetím klíčů od apartmánu bere na vědomí požární řád v plném rozsahu a
vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.
Kouření je v celém objektu zakázáno!!
Dále se pak zakazuje používání pyrotechniky v objektu a mi něj. V případě
porušení tohoto zákazu, může být hostovi uložena pokuta ve výši až 2000,- Kč.
Pří použití krbových kamen dbejte zvýšené opatrnosti, na podpal používejte pouze
dřevo k tomu určené, je zakázáno pálit odpadky.
V apartmánech není dovoleno hostům používat vlastní elektrické spotřebiče,
netýká se to spotřebiče sloužící k ústní hygieně, dětských chůviček a nabíjecích
zařízení.

Důležitá telefonní čísla
•

Informace k ubytování: p. Rolníková +420 723 357 564

•

Správce p. Rolník: +420 777 121 896 – také v případě, že si chcete zakoupit dřevo
do krbu.

•

Tísňová linka 112, první pomoc 155, hasiči, 150, Policie 158

Příjemný pobyt strávený v Rožmberku nad Vltavou Vám přejí manželé Rolníkovi.

