Ubytovací řád
Provozovatel ubytovny:
Základní škola Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou,
příspěvková organizace, Školní 232, 517 61 Rokytnice v O.h.
IČO: 75015340, DIČ: CZ75015340
1) Žadatel o ubytování předloží občanský průkaz nebo jiný platný průkaz prokázání
totožnosti. U Kolektivů je nutné předložit soupis ubytovaných s uvedením bydliště a
datum narození. Evidenci provádí správce zápisem do ubytovací knihy.
2) Užívání ubytovny je povoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekční nemocí.
3) Rezervace ubytování je poskytována na základě objednávky (telefon, e-mail,
rezervační systém).
4) Provozovatel ubytovny neodpovídá za věci vnesené do ubytovny, ani za peníze a
cenné věci.
5) Ubytovaní jsou povinni chovat se tak, aby nedošlo k poškození zařízení ubytovny,
k jejich zranění nebo zranění jiných ubytovaných osob. Dodržují hygienické,
bezpečnostní a požární předpisy.
6) V ubytovně je nutno dodržovat pravidla občanského soužití, noční klid (v době od
22:00 do 06:00 hodin), udržovat čistotu a pořádek v pokojích i společných prostorách.
7) Ubytovaní užívají pouze ubytovací prostor sjednaný provozovatelem, využití dalších
prostor školy lze ve výjimečných případech dohodnout s vedením školy.
8) V prostorách ubytovny není dovoleno kouřit a konzumovat alkohol. Platí i pro
prostory před budovou ubytovny a školy.
9) V prostorách ubytovny nesmí ubytovaný přemisťovat zařízení a provádět jakékoli
zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
10) V ubytovně není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, mimo spotřebičů
sloužících k osobní hygieně.
11) Ubytovaný je povinen uzavírat po použití vodovodní uzávěry, zhasínat světla,
uzamykat objekt.
12) Děti není dovoleno ponechávat bez dozoru. Za dodržování předpisů daný ubytovacím
řádem, za chování a bezpečnost nezletilých a mladistvých je zodpovědný vedoucí
ubytovacího kolektivu.
13) Po ukončení pobytu stáhne ubytovaný ložní prádlo a zanechá na posteli.
14) Za škody způsobené na majetku odpovídá ubytovaný podle obecně závazných
předpisů.
15) Případné závady je nutno hlásit správci. V případě, že poškození zařízení ubytovny
dojde vinou ubytovaného, je ubytovaný povinen škodu nahradit.
16) Parkování motorových vozidel je možné pouze na určených místech.
17) Cena za ubytování a její splatnost je stanovena platným ceníkem a smluvními
podmínkami.
18) Při vstupu do ubytovny je povinné přezutí již v šatně v přízemí.
19) Ubytovaní jsou povinni dodržovat tento provozní řád. V případě hrubého porušení má
ubytovatel právo od smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.
Děkujeme, že dodržujete výše uvedená pravidla a přejeme Vám příjemný pobyt.
Platnost od 1.1.2006
Zpracoval: Miroslav Rücker

Mgr. Zdeněk Dušek
ředitel školy

