HOTEL LESNÍ KRČMA
CHIRONAX INVEST, s.r.o.
Řezáčova 1
624 00 Brno
IČO: 63488264
DIČ: CZ63488264

UBYTOVACÍ ŘÁD
Provoz
a
ubytování
hostů
v hotelu
Lesní
krčma
provozuje
společnost
CHIRONAX INVEST, s.r.o. se sídlem Řezáčova 803/1, 624 00 Brno.
Host, který je ubytovaný v hotelu Lesní krčma, se řídí tímto ubytovacím řádem:
Ubytování hostů v hotelu Lesní krčma na adrese Svatého Prokopa 55, Loučovice PSČ 382 76
dále jen (hotel) se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení §
2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, na jejímž základě hotel
poskytuje ubytovanému (dále jen host) přechodné ubytování na ujednanou dobu a host se
zavazuje zaplatit hotelu za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené smlouvou o
ubytování, Všeobecnými obchodními podmínkami nebo tímto ubytovacím řádem.
1. Při příjezdu do hotelu je host povinen předložit platný průkaz totožnosti a uhradit cenu
předem.
2. Hotel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat
nejpozději do 17 hod. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou anebo
dohodou určeno jinak.
3. Hotel si vyhrazuje právo hosta neubytovat, ač má host objednaný pokoj, pokud chování
hosta není v souladu s dobrými mravy, host je pod vlivem alkoholu či psychotropních
látek nebo je host, jeho oděv či zavazadla nadměrně znečištěn.
4. Při objednávání rezervací předem se účtuje 50% záloha.
5. Používání hotelu je určeno pouze osobám řádně přihlášeným.
6. Snídaně se podávají v jídelně, která se nachází vedle recepce od 8.oo -10.oo hod.
7. Obědy formou plné penze se podávají v restauraci od 12.oo – 14.oo hod.
8. Večeře formou polopenze a plné penze se podávají v restauraci od 18.oo – 20.oo hod.
9. Pokud host potřebuje během pobytu doplnit toaletní papír, vysypat odpadkový koš,
vyměnit ručníky či má v rámci svého pobytu jiné přání nahlásí to ráno na recepci.
10. Recepce hotelu je v provozu denně od 8,00 hod. do 22,00 hod.
11. Ubytovací zařízení neodpovídá za škodu odložených věcí, pokud nebyly uloženy na
místě k tomu vyhrazené.
12. Za peníze a cenné věci odpovídá hotel jen tehdy, pokud byly převzaty do řádné úschovy.
13. Host užívá pokoj po dobu, která byla sjednána.
14. Pokoj se opouští do 10.oo hod. posledního dne, neučiní-li tak, může mu být účtován
pobyt i za následující den.

15. V hotelovém pokoji ani v jiných prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení
hotelu přemisťovat zařízení a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné
instalace.
16. V objektu hotelu a zvláště v hotelovém pokoji je zakázáno používat vlastních
elektrických spotřebičů jako vařič, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice atd. (s
výjimkou strojků na holení a fénů).
17. Host je při odchodu z hotelového pokoje povinen v pokoji zhasnout světla, uzavřít
vodovod, vypnout televizi, uzavřít dveře a klíč odevzdat na recepci.
18. Do hotelového pokoje není dovoleno brát sportovní nářadí a předměty, pro jejichž
úschovu je vyhrazeno jiné místo (jako např. kolo, lyže atd.).
19. Náš hotel je přátelský ke psům. Vždy však mohou být ubytováni se souhlasem hotelu jen
za následujících podmínek:
a) Ubytovat lze pouze malá plemena psů.
b) Ve všech veřejných prostorách hotelu musí být pes na vodítku a mít náhubek (koš).
c) Ubytováni psů je dovoleno pouze s platným očkovacím průkazem a to za poplatek
120,- Kč/den.
d) Pes nesmí odpočívat/ležet na lůžku nebo jiném zařízení, které slouží k odpočinku hostům.
e) Pes nesmí být ponechán sám na pokoji bez dozoru.
f) Za psa zodpovídá v plném rozsahu jeho majitel. V případě hlučnosti psa či poškozování
hotelu si hotel vyhrazuje právo smlouvu o ubytování ihned a bez náhrady ukončit.
20. V době od 22.oo hod. do 7.oo hod. je stanoven noční klid. Host je povinen tento noční
klid dodržovat.
21. Škody na majetku a zařízení hotelu způsobené hostem je nutno neodkladně oznámit
vedení hotelu nebo na recepci a klient je povinen škodu uhradit v plné výši.
22. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým
způsobem porušen, má vedení hotelu právo odstoupit od smlouvy o poskytování
ubytovacích služeb před uplynutím doby bez náhrady.
23. Na pokojích jsou nainstalovány požární kouřové hlásiče. Host je povinen chovat se na
pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby dodržoval základní
předpisy požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví vlastní i ostatních hostů.
24. V celém objektu Hotelu Lesní krčma včetně balkonů platí přísný zákaz kouření pod
pokutou 1000,-Kč
25. Připojení na Internet přes Wi-Fi je možné zdarma v restauraci, jídelně a na venkovní
zahrádce.
V Loučovicích 9. 1. 2018
Ing. Šárka Černá
jednatelka
Kontakty :

sídlo firmy –

CHIRONAX INVEST, s.r.o.
Řezáčova 1
624 00 Brno
tel.: 541 224 525
e-mail.: sekretariat@chironaxinvest.cz
IČO: 63488264, DIČ: CZ63488264
KOS v Brně odd. C vl. 21557

provozovna: hotel Lesní krčma
Loučovice 55 , PSČ 382 76
tel.: recepce : 380 748 038
e-mail.: recepce@hotellesnikrcma.cz

