Penzión GEMIN***,Bardejovská 4,Ľubotice 080 06
www.gemin.sk
UBYTOVACÍ PORIADOK
1.Každý hosť pri príchode do penziónu za účelom ubytovania je povinný preukázať sa platným
preukazom totožnosti(OP,PAS). Pracovník recepcie vystaví ubytovací preukaz s označením čísla izby, začiatok a
ukončenie pobytu ak sa hosť ubytuje na viac nocí . Hosť sa počas pobytu preukazuje ubytovacím preukazom .
2.Penzión poskytuje služby ubytovaným hosťom podľa vyhlášky č. MH SR č. 277/2008 Z. z. pre kategóriu
penzión ***
3.V prípade rezervovaného ubytovania bude rezervácia izby do 18:00 hod.,pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
4.Ak hosť požiada o predĺženie obytu , pracovník môže ponúknuť aj inú izbu ,ako tú v ktorej bol hosť
ubytovaný.
5.Cenné veci a peniaze si môže hosť uschovať v bezpečnostnej schránke na recepcii v trezore.
6.Prijímanie návštev na izbe môže hosť len so súhlasom pracovníka na recepcii,ktorej návšteva odovzdá
preukaz totožnosti .Návšteva je povinná opustiť izbu do 21:00 hod .
7.Ubytovací čas v penzióne je v deň nástupu od 14:00 hod. a končí sa v deň odchodu do 10:00 hod . , ak
nebolo dohodnuté inak . V prípade,ak hosť neopustí izbu posledný deň pobytu v stanovenom termíne bude mu
účtovaný poplatok za ďalší deň pobytu .
8.Penzión ubytováva hostí od 14:00 hod., ak nebolo dohodnuté inak . Ak sa hosť ubytuje pred
07:00 hod. , uhradí cenu ubytovania za predošlú noc.
9.Hosť nesmie bez súhlasu vedenia penziónu premiestňovať zariadenie alebo zasahovať do elektrickej siete
prípadne inej inštalácie. Zároveň nesmie používať vlastné elektrospotrebiče okrem elektrospotrebičov pre
vlastnú hygienu.
10.Deti do 12 rokov nesmú nechať bez dozoru dospelých v izbe ani v ných priestoroch penziónu z
bezpečnostných dôvodov.
11.Náhrady za škody spôsobené na majetku penziónu hosťom si bude penzión uplatňovať ihneď.
12.Pred odchodom je hosť povinný zavrieť vodovodné uzávery ,zhasnúť svetlá , vypnúť všetky
elektrospotrebiče,zamknúť izbu a odovzdať kľúč s ovládačom od TV na recepcii.
13.Hosť počas svojho pobytu nesmie svojim neprimeraným správaním obťažovať ostatných hostí ani
zamestnancov penziónu.
14.Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade porušenia má penzión
právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovania pred uplynutím dohodnutého času .
15. V penzióne nie je možné ubytovať zvieratá .
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