UBYTOVACÍ PORIADOK

1.

Prevádzkovateľom ubytovania je spoločnosť CYPRIAN, n.o., so sídlom
Pod Lipami 20, 059 06 Červený Kláštor (ďalej len „prevádzkovateľ).

2. Prevádzkovateľ môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási a pri príchode do
ubytovacieho zariadenia predloží pracovníkovi na recepcii múzea doklad o totožnosti.
Hosť obdrží kľúč od izby.
3. Na základe objednaného ubytovania je prevádzkovateľ povinný ubytovať hosťa v čase
otváracích hodín múzea, v osobitých prípadoch po vzájomnej dohode aj mimo otváracích
hodín. Hosťa možno ubytovať po 12.00 hod, kľúč je povinný vrátiť a opustiť izbu v deň
odchodu do 10.00 hod.
4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, avšak v
rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku v
ubytovacích a odbytových priestoroch.
5. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného zamestnanca múzea.
Návšteva je povinná nahlásiť sa na recepcii múzea.
6. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas doby pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania
svojich služobných povinností chyžná, údržbár, prípadne iní zamestnanci prevádzkovateľa po
vzájomnej dohode a určení konkrétneho času.
7. Na izbe alebo v spoločenských priestoroch nesmie hosť premiestňovať zariadenia, vykonávať
opravy alebo akékoľvek zásahy do televíznych prijímačov, do elektrickej siete alebo inej
inštalácie.
8. V objekte, a zvlášť na izbe, nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče.
Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa
/holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod./ a nabíjačiek.
9. Hosť sa nesmie na izbe, ani v iných priestoroch objektu hlučne zabávať, hlasno počúvať
televízny program. V čase od 22.00 do 6.00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
10. Psom ani iným zvieratám nie je dovolené ubytovanie v objekte.
11. V izbách a spoločenských priestoroch je prísny zákaz fajčenia.
12. Pred odchodom je hosť povinný skontrolovať izbu a zanechať ju v stave, v akom ju prevzal.

13. Hosť má k dispozícii knihu prianí a sťažností na recepcii múzea.

V Červenom Kláštore 1. 6. 2020

PhDr. Milan Gacík, riaditeľ

