UBYTOVACÍ ŘÁD
Obec Dolní Bečva poskytuje služby k ubytování ve sportovním areálu u Bečvy fyzickým
nebo právnickým osobám.
Pobyty v tomto zařízení mohou být jednodenní nebo několikadenní.
Pobyty lze sjednat e-mailem, písemně, telefonicky nebo osobně na OÚ Dolní Bečva
( e- mail: obec@dolnibecva.cz, adresa : OÚ Dolní Bečva, 756 55 Dolní Bečva 340, tel. : 571 620
212, kontakt na správce sportovního areálu: 608 757 223).
Začátek pobytu je v den nástupu mezi 17. 00 hod. – 19.00 hod. ( případně dle domluvy ), po
příjezdu seznámí správce sportovního areálu zákazníka s objektem a předá mu klíče.
Povlečení lůžek je v ceně ubytování, hosté si přivezou vlastní ručníky a utěrky, při ukončení
pobytu ubytovaný sevleče lůžkoviny a ponechá je složené na postelích.
Během užívání objektu je nutno dodržovat následující zásady :
 nepřemísťovat nábytek
 při odchodu zamykat
 šetřit vodou a energiemi
 nepoškozovat majetek
 dodržovat noční klid od 22.00 hod. do 7.00 hod.
 udržovat pořádek, odpadky shromažďovat do odpadkových košů, ubytovaný zajišťuje
likvidaci odpadu odložením do kontejneru na tříděný nebo směsný odpad u vchodu do
areálu
 uvnitř celého ubytovacího objektu platí zákaz kouření
 zákaz vodění zvířat do ubytovacího objektu
 v průběhu pobytu si ubytovaní v pokojích provádějí úklid sami
 v ceně ubytování není zahrnut rekreační poplatek ve výši 10,- Kč na dospělou osobu a den
 bezplatné parkování osobních vozidel ubytovaných je možné kolmo k účelové
komunikaci v areálu mezi stromy ( naproti hřišti pro plážový volejbal ), auto je nutno
vlastníkem zajistit proti zcizení
 dodržovat provozní řád sportovního areálu
 ubytovaní mohou využívat společnou kuchyňku pro ohřev jídla (el. sporák s troubou,
mikrovlnná trouba), pro přípravu teplých nápojů ( varné konvice), pro uložení potravin
(chladničky) a vybavení kuchyňky ( sklo, porcelán nápojový a jídelní), nádobí
 ubytovaný při používání kuchyňky a společenské místnosti včetně vybavení zajišťuje
pořádek a čistotu
 konzumace stravy a pití nápojů lze uskutečnit pouze ve společenské místnosti
 objekt je nutno opustit poslední den ubytování do 10.00 hod.( případně dle domluvy ) a to
řádně uklizený
 správce překontroluje stav objektu a převezme klíče
 při poškození nebo ztrátě majetku bude vyžadována náhrada způsobené škody
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