Ubytovací řád apartmánu YesDream
Na adrese Nám. Svobody 827, 790 01 Jeseník

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny:
1. Host apartmánu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti.
2. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku
provozovatele.
3. Host je povinen zaplatit při nástupu na pobyt vratnou kauci ve výši 5000 Kč, která slouží jako
záloha k případnému pokrytí způsobených škod.
4. Ubytování hostů s předáním klíčů od apartmánu je možné vždy v den nástupu po 15:00 hodině.
5. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně
oznámit správci apartmánu.
6. Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného apartmánu předány osobně správci v den
ukončení pobytu do 10:00 hodin. Správce apartmánu provede zběžnou kontrolu.
7. V případě, že host předá apartmán s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda
v plné výši připsána k úhradě.
8. Ve všech prostorách apartmánu i budovy je přísný zákaz kouření.
9. V apartmánu za žádných okolností není dovolen pobyt s domácími mazlíčky
10. Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy/apartmánu řádně očistili
obuv.
11. Noční klid v budově apartmánu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin
12. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí
odložených v zaparkovaných vozidlech.
13. Majetek ubytovaných hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek, proto by si
měli vždy apartmán uzamknout.
14. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit správci apartmánu či jeho majiteli nebezpečí vzniku
požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit
vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
PRVNÍ POMOC
HASIČI
POLICIE
Zodpovědná osoba:
Ing. Vladimír Korytář
mobil +420 737 204 607
email info@yesdream.cz
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