UBYTOVACÍ ŘÁD VSB SČP – Příloha směrnice SČP č. 8/2019

PŘÍLOHA SMĚRNICE SČP č. 8/2019
Ubytovací řád
Výcvikového střediska SČP Barbora
Zásady pro ubytovaní:
Svaz českých potápěčů, z.s. (SČP) je provozovatel Výcvikového střediska SČP Barbora
Ve výcvikovém středisku SČP Barbora (dále VSB) může být ubytován pouze host, který je
řádně přihlášen.
Přihlášení:
Ihned při příchodu předloží host správci VSB svůj platný průkaz totožnosti. Osoby ubytované
a využívající VSB k pobytu jsou evidovány jako hosté a jsou zapisovány do evidence VSB o
ubytování a pobytu osob. U skupin předloží vedoucí skupiny Správci VSB ke kontrole seznam
přítomných osob s jejich osobními identifikačními údaji.
Podmínka ubytování:
Ubytování se objednává písemně emailem předem a je písemně emailem předem potvrzeno
Zástupcem provozovatele (SČP) nebo Správcem VSB. Viz Postup objednávání ubytování
ve VSB (Příloha směrnice č.8/2019)
Pravidla ubytování
1.

Na základě objednaného ubytování je Správce VSB povinen hosta přihlásit a ubytovat
v čase od 14:00 hod., nejpozději však do 17:00 hod. - do té doby i ubytování pro hosta
rezervuje, není-li sjednáno jinak.

2.

Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu správce vyhovět, avšak nemusí již být ve
stejném pokoji. O způsobu a podmínkách dalšího pobytu ve VSB rozhoduje Zástupce
provozovatele nebo Správce po dohodě s hostem.

3.

Za peníze a cenné věci hosta VSB neodpovídá.

4.

Pro přijímání návštěv vyhradí Správce VSB příslušný prostor ve VSB. V pokoji může host
přijímat návštěvy pouze se svolením Správce VSB. Návštěvy mohou probíhat v čase od
8:00 do 22:00 hod.

5.

Ubytovaným hostům i návštěvníkům není dovoleno držení jakéhokoliv domácího zvířete
v areálu a objektu VSB. V mimořádných případech výjimku povoluje Správce VSB

6.

Ubytovaným hostům poskytuje VSB tyto ubytovací podmínky:
• ubytování ve čtyřlůžkových pokojích (palandy),
• lůžkoviny a ložní prádlo,
• sociální vybavení pro muže a ženy (umývárna, sprchy, WC),
• přístup k používání čistících a úklidových prostředků,
• používání společných prostor VSB (kuchyň s vybavením, společenská místnost),
• používání vybavení společných prostor se souhlasem a dle pokynů Správce VSB
(rádio, televize, hry atd.),
• využívání pozemku a zařízení VSB dle pokynů Správce VSB.
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7.

Host při využívání uvedených ubytovacích podmínek je povinen dbát na jejich hospodárné
a ohleduplné používání, použitá zařízení udržuje v čistotě.

8.

Host užívá pokoj po dobu, která byla sjednána. Nebyla-li tato doba přesně sjednána
předem, odhlásí host Správci VSB svůj pobyt nejpozději do 10:00 hod. a do této doby
pokoj uklidí a předá uvolněný Správci VSB. Neučiní-li tak, může mu Správce VSB účtovat
zahájení dalšího dne pobytu.

9.

Host, který se ubytuje před 6:00 hod. ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející
noc.

10. V pokojích a prostorách celého VSB host nesmí bez souhlasu Správce VSB přemísťovat
zařízení VSB ani provádět opravy a úpravy instalací a zařízení VSB.
11. Případné zjištěné závady ve vybavení pokoje a dalších zařízení a vybavení VSB host
neprodleně oznámí Správci VSB.
12. V prostorách celého VSB není povoleno hostům používat vlastní elektrické či plynové
spotřebiče a další technická zařízení s výjimkou hygienických přístrojů (holicí strojek,
vysoušeč vlasů apod.) a nabíječek malých akumulátorových spotřebičů.
13. Je zakázáno po ponoru používat vnitřní prostory VSB pro svlékání neoprenových obleků
a jiných částí mokré výstroje.
14. Je zakázáno vnášet neoschlé vybavení do budovy VSB, stejně tak je nepřípustný oplach
veškeré ušpiněné výstroje v sociálním zařízení (sprchy + umyvadla) - k tomuto účelu
slouží venkovní sprcha.
15. Při ubytování host obdrží identifikační náramek, klíče od pokoje a vchodových dveří
do ubytovacích prostor VSB a je povinen tyto prostory při svém odchodu z objektu
uzamykat. Při odchodu je rovněž povinen zhasnout světla v pokoji a zavřít okna. Při
ukončení pobytu host předá uklizený pokoj a klíče Správci VSB.
16. Veškerý odpad, vzniklý hostu při pobytu v objektu VSB, uloží na určená místa.
17. V době od 22:00 až 7:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.
18. Host odpovídá za jím způsobené škody na majetku VSB.
19. Využívání pozemku VSB se řídí pokyny Správce VSB. Týká se to především provozování
sportovní činnosti a rozdělávání ohně. Totéž se týká i využívání zařízení VSB umístěných
mimo pozemek VSB.
20. Do prostoru VSB je možné přijíždět motorovými vozidly po příjezdových cestách.
Parkování vozidel na pozemku VSB se řídí pokyny vedoucího VSB. Na pozemku VSB
není povoleno provádění oprav, údržby a mytí motorových vozidel.
21. Do ubytovacích prostor VSB nemá, kromě ubytovaných hostů, nikdo přístup. Případné
návštěvy hostů jsou umožněny v souladu s ustanovením bodu č. 4 tohoto Ubytovacího
řádu VSB.
22. Bez přítomnosti hosta může pokoj otevřít ze závažných důvodů pouze Správce VSB o
čemž má povinnost následně hosta informovat.
23. V případě poškození majetku VSB, krádeže či jiné mimořádně události je host povinen
neprodleně tuto skutečnost oznámit Správci VS a postupovat dál dle jeho pokynů.
24. Host, který je ubytován ve VSB, je povinen dodržovat Ubytovací řád a Provozní řád VSB.
25. Host je dále povinen řídit se případnými dalšími upřesňujícími pokyny Správce VSB. V
případě nedodržování těchto řádů (viz bod č.24) a případných pokynů Správce VSB, má
Správce VSB a Provozovatel (SČP) právo odstoupit od smlouvy o ubytování příslušného
hosta.
26. Plán požární ochrany a evakuační plán je umístěn na určených místech společných
prostor VSB.
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27. Za ubytování a služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla
při ukončení pobytu. Účet je splatný při předložení soupisu poskytnutých služeb. S
ceníkem služeb a ubytování je host seznámen při sjednávání ubytování či před
poskytováním služeb v průběhu pobytu. Ceník služeb a ubytování je veřejně přístupný v
objektu VSB.
28. Stížnosti a případné návrhy na zlepšení činnosti a služeb VSB přijímá Správce VS nebo
Zástupce provozovatele (SČP).
Časový rozvrh:
Čas pro přihlášení a ubytování hosta (případně dle předchozí
dohody (viz bod č. 1),
Čas pro přijímání případných návštěv (viz bod č. 4),
Odhlášení pobytu, vyklizení a zpětné předání pokoje (viz bod č. 8),
Noční klid (viz bod č. 17).

Platnost Ubytovacího řádu VSB-této Přílohy směrnice SČP č.8/2019:
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od 14:00 do 17:00 hod.
od 8:00 do 22:00 hod.
do 10:00 hod.
od 22:00 do 7:00 hod.

od 01.03.2019

01.03.2019

