
 Hostel Sport - ubytovací řád  
1. Odpovědné osoby  

Veškeré provozní informace konzultujte s majiteli: Nikola Märtlová (tel.: +420 777575909)  
Jan Märtl (tel: +420 724524605)  

2. Ubytování  

 Příjezdový den  

 Ubytování v den příjezdu je obvykle od 15 hodin do 18 hodin, není-li dohodnuto jinak. V 
případě nutnosti Vám mohou být při dřívějším příjezdu věci uschovány.  

 Po příjezdu si nájemce pobytu převezme pokoje, bude seznámen s ubytovacím řádem, 
kterým jsou rekreanti povinni se řídit, a předá doklady totožnosti odpovědné osobě k 
přihlášení k pobytu.  

 Po převzetí ubytovacích prostor si nájemce pobytu ve vlastním zájmu zkontroluje jejich 
vybavenost a nezávadnost. Případné nesrovnalosti ihned nahlásí odpovědné osobě.  

 Bude vybrána kauce. 
 

 Odjezdový den  

 Poslední den pobytu se ubytovací prostory předávají uklizené do 10 hodin ráno, není-li 
dohodnuto jinak.  

 Pokoje se předávají zametené (i pod postelemi) s vysypaným košem.  

 Povlečení se stáhne z postelí.  

 Vytře se lednička na pokoji.  

 Po ukončení pobytu se klíč nechává ve dveřích pokoje.  

 
3. Užívání společné kuchyně  

 V kuchyni dbejte na bezpečnost zacházení se spotřebiči. Vypínejte spotřebiče ze zásuvek. 
Závady či poškození ihned hlaste.  

 Udržujte čistotu a ihned si po sobě uklízejte, tak aby další hosté měli kuchyni k dispozici.  

  Vynášení nádobí z kuchyně je dovoleno jen na dobu nezbytně nutnou. Je třeba dbát na 
dostatek nádobí pro další ubytované hosty.  

 
4. Užívání koupelny a záchodů  

 V koupelně i na záchodech udržujte čistotu, tak aby prostory byly opět použitelné pro 
ostatní hosty.  

  S ohledem na ostatní ubytované neplýtvejte vodou a toaletními potřebami.  

  Zdržujte se v koupelně jen po dobu nezbytně nutnou.  

 
5. Ohniště a gril, venkovní trampolína  

 Každému ubytovanému je k dispozici ohniště s grilem.  

 Při použití ohniště či grilu dbejte na dodržování všech pravidel při zacházení s ohněm, 
zajištění úklidu ohniště a jeho okolí.  

 Trampolína je k dispozici všem ubytovaným. Max nosnost je 150kg.  

 Dle bezpečnostních doporučení je nutné dodržovat následující podmínky provozu:  

 Použití trampolíny je vždy na vlastní zodpovědnost či zodpovědnost rodičů.  

 Každá osoba, bez ohledu na to jak je stará či zkušená by neměla používat 
trampolínu bez dozoru. Děti do 6 let musí být pod dozorem rodičů či dospělých 
osob.  



 Dohlížejte na to, aby trampolínu nepoužívala více jak 1 osoba současně. Pokud 
skáče více osob najednou, hrozí vážná poranění.  

 Pod trampolínou se nesmí nikdo a nic nacházet.  

 Neskákejte na hlavu, nedělejte salta, hrozí vážné poranění páteře.  

 Nepoužívejte trampolínu pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.  

 Zouvejte si obuv a neberte si žádné předměty do trampolíny.  

 Udržujte čistotu v trampolíně.  

 Trampolína není určena pro těhotné osoby.  

 
6. Pokoje  

 Kazetové magnetofony, CD přehrávače, radia apod. je možno používat pouze uvnitř 
pokoje a hlasitost volit s ohledem na ostatní ubytované.  

  Inventář z pokojů není dovoleno vynášet ven a provádět jakékoliv změny v uspořádání 
pokojů.  

 Zákaz psaní po zdech či postelích.  

 Zásuvky na pokojích jsou nastaveny na max. příkon 1500W, přístroje s vyšším příkonem v 
pokojích nepoužívejte.  

  Nezakrývejte topná tělesa v pokojích a na chodbách. Hrozí nebezpečí požáru.  

 Balkonové dveře na terasy se zavírají tahem klikou směrem vzhůru.  

 Topení je nastaveno centrálně, je možné pouze tělesa vypnout v případě potřeby. 
Termostatické kolečko nechte v poloze MAX.  

 
7. Dále žádáme ubytované:  
a. Dodržovali zásady hygieny při použití WC a koupelny (spláchnutí, čistota atd.)!  

b. Dodržovali pořádek v celém areálu Hostelu Sport a odpadky odhazovali na místa k tomu 
určená (odpadkový koš v pokoji,tříděný odpad v kuchyni, popelnice a nádoby na tříděný odpad 
20m od hostelu)!  

c. Přezouvali se u hlavních dveří do objektu.  

d. Respektovali zákaz kouření v prostorách celého objektu včetně teras (možné pouze venku, tak 
aby neobtěžovalo ostatní ubytované, nedopalky odhazovali do koše či popelnice)!  

e. Respektovali noční klid od 22.00 do 7.00 hodin!  

f. Při odchodu z pokoje prosíme uzavřít okna a zhasnout světla.  

g. V zimním období větrejte krátce a intenzivně, nepoužívejte okenní ventilaci. Dbejte zvýšené 
opatrnosti v prostoru kolem kamen na tuhá paliva!  

h. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 12-ti let bez dozoru dospělých osob v 
pokoji a ostatních společenských prostorách hostelu.  

i. Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni za předpokladu, že během pobytu nejsou na 
obtíž a neruší ubytované hosty.  

j. Majitelé hostelu uvítají všechny návrhy hostů na zlepšení provozu.  

k. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má 
pronajímatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím 
dohodnuté doby.  
 
Důležitá tel. čísla:      WI-FI: hostel2013 
HASIČI 150  
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155                Příjemný pobyt přeje Hostel Sport 
POLICIE 158  


