
UBYTOVACÍ ŘÁD RS BABOČKA 
 

1. Ubytovatel může ubytovat pouze hosta, který se prokáže platným občanským průkazem nebo 
jiným dokladem totožnosti. Po zaplacení obdrží host klíč od chatky a ložní prádlo.  
 

2. Na základě objednávky (ústní či písemné) je hostovi rezervováno ubytování nejdéle do 17.00 hodin 
dohodnutého dne. Pozdější hodina ubytování musí být předem dohodnuta. Lhůta pro ubytování, 
není-li dohodnuto jinak, začíná ve 14.00 hodin dohodnutého dne.  
 

3. Poslední den pobytu je host povinen uvolnit ubytovací kapacitu nejpozději do 10.00 hodin. Pokud ji 
uvolní později, může mu ubytovatel naúčtovat pobyt i za následující den.  
 

4. Při ukončení pobytu je host povinen chatku, ve které musí být svlečeno ložní prádlo, zameteno  
a vynesen odpadkový koš, předat ubytovateli.  
 

5. V ubytovacích kapacitách nebo společenských prostorách RS nesmí host bez souhlasu vedení RS 
přemísťovat zařízení, provádět opravy či jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace.  
 

6. V objektech RS není hostům bez souhlasu vedení RS dovoleno používat vlastní elektrické 
spotřebiče. Toto nařízení se netýká běžných adaptérů (k notebookům, k mobilním telefonům)  
a v umývárnách spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holicí strojky, vysoušeče vlasů).  
 

7. Host je povinen vždy při opuštění chatky zhasnout světlo, zavřít okno a dveře.  
 

8. V celém areálu s výjimkou venkovní terasy je zakázáno kouřit!!! 
 

9. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých osob 
v chatkách ani ve společenských prostorách RS.  
 

10. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich způsobilý 
zdravotní stav. Po celou dobu pobytu za zvíře ručí majitel, který je rovněž povinen po zvířeti uklízet 
exkrementy. V případě porušení těchto povinností se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč.  
 

11. V době od 22.00 hodin do 7.00 hodin je host povinen dodržovat noční klid. Také během dne je 
nutno zachovávat klid a nerušit ostatní hosty nadměrným hlukem.  
 

12. Za případné škody způsobené na zařízení a majetku RS odpovídá host dle platných předpisů a je 
povinen tyto škody nahradit v plné výši.  
 

13. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na vyhrazených místech. Kácení lesního porostu či jiné 
poškozování okolní přírody je přísně zakázáno! Stejně tak je zakázáno svévolně používat palivo ve 
vlastnictví ubytovatele. 
 

14. RS nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody na majetku hosta, pokud nebyly tyto 
způsobeny zaměstnancem RS.   
 
15. Veškeré sportovní vyžití v areálu RS provozují hosté na vlastní nebezpečí. RS nezodpovídá za 
případné úrazy či poškození zdraví.  
 

16. Host je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že hrubým způsobem poruší uvedená 
ustanovení, má RS právo ukončit pobyt hosta s okamžitou platností, bez finanční náhrady.  
 

Ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2018.  


