
Ubytovací řád 

Děkujeme za Váš zájem se u nás ubytovat. Objekt nachází ve vyhlášeném rekreačním území 

zejména pro cykloturistiku, rybaření a jiné lenošení. V okolí je mnoho zajímavých míst, které stojí 

za to navštívit (včetně vinných sklepů). 

Vzhledem k tomu, že náš dům není klasický penzion, ale pronajímáte si ho od nás tak, jako byste 

chvilku bydleli ve svém domě, prosíme Vás o dodržování několika jednoduchých zásad. 

Nástup a ubytování 
Začátek pronájmu objektu je v den nástupu mezi 15. a 18. hodinou. (Jinou hodina nástupu je 

nutno předem dohodnout.) 

Při předání Vás seznámíme s objektem a jeho inventářem a předáme klíče od objektu. Jako 

pronajímatelé si vyhrazujeme právo vyžádat si od zákazníka kauci na dobu pobytu ve výši 

2.000 Kč/týden. 

Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který bude předem dohodnut. Toto se vztahuje i 

na pozemek, který k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemku patřícímu k objektu bude 

ubytován větší počet osob, má pronajímatel objektu právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit. 

V objektu je zdroj vody z vodovodní řádu. 

Během užívání objektu je nutno dodržovat „domovní řád“. Obecně platí pro všechny následující 

zásady: 

 nestěhovat nábytek ani jeho části v objektu či z objektu ven 

 při odchodu řádně zamykat objekt 

 v rámci možností šetřit vodou a energiemi 

 řádně pečovat o svěřený majetek 

 dodržovat noční klid 

 udržovat pořádek tj. používat přezůvky, odpadky shromažďovat na k tomu určeném místě 

 kola uskladňujte na dvorku pod přístřeškem (prosíme, neopírejte kola ve vnitřních 

prostorách o zdi) 

Objekt je nutno opustit v sjednaný den do 10 hodin dopoledne řádně uklizený. Pronajímatel si 

překontroluje stav objektu a jeho vybavení a bude-li vše v pořádku, vrátí zákazníkovi složenou 

kauci. 

Náš objekt budete užívat během pobytu na vlastní nebezpečí. Nemůžeme v žádném případě 

zodpovídat za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za škody působené na zdraví a 

majetku třetí osobě), ztrátu či odcizení majetku, stejně jako za škody způsobené přírodními 

katastrofami, teroristickými útoky, stávkami, násilím všeho druhu apod. Doporučujeme proto 

před odjezdem uzavřít cestovní pojištění. 

Zákazník je plně odpovědný za škody na užívaném objektu a jeho zařízení a vybavení způsobené 

jím nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a 

uhradit pronajímateli (nejpozději v den odjezdu). 

Další rady a zásady 



V přilehlém rybníku je zákaz chytání ryb. Jedná se o chovný rybník. Informace o možném 

rybolovu najdete na našich internetových stránkách http://www.ubytovanistrachotin.cz v sekci 

Sport a zábava. 

 

Kouření 
V domě je přísný zákaz kouření. Prosíme, dodržujte toto pravidlo. 

Kouření je povoleno na dvorku. Prosíme, používejte popelníky a dbejte základních zásad při 

nakládání s ohněm. 

 

Oheň 
Při rozdělávání ohně na volném prostranství je možné pouze s největší opatrností (na vlastní 

nebezpečí). Pro tyto účely je možno použít gril na dřevěné uhlí (uhlí není součástí), který se 

nachází na dvorku. Nezapomeňte před odchodem ohniště řádně uhasit. 

 

Pes a jiný domácí mazlíček 
Po domluvě s majitelem je možné ubytování s nimi. 

Doufáme, že se Vám u nás bude líbit a rádi opět přijedete. Přejeme příjemnou dovolenou. 

 

 

http://www.ubytovanistrachotin.cz/

