
UBYTOVACÍ ŘÁD PENSIONU NIKA V ROSICÍCH

–při příjezdu se host prokazuje platným dokladem totožnosti

–za ubytování je host povinen zaplatit  při příjezdu na recepci v hotovosti dle 
platného ceníku 

–není-li potvrzeno jinak, ja každému hostu rezervován pokoj do 18.00 hodin

–host používá pokoj po dobu, kterou si sjednal. Nebylo-li dohodnuto jinak, je host 
povinen opustit pokoj do 10.00 hodin posledního dne 

–v případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován pro 
jiného hosta, nabídne mu pension jiný pokoj je -li volný

–nástup do pokoje je možný od 13.00 hodin, pokud není domluveno jinak
za škody způsobené na majetku pensionu odpovídá host podle platných předpisů a je 
povinen tyto ohlásit na recepci. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení  
pensionu, je host povinen uhradit škodu na místě v hotovosti

–ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou k pobytu 
přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování

–hosté jsou žádáni, aby při odchodu z pokoje uzavřeli okna, zhasli světla a uzamčeli  
dveře

–host při příjezdu dostane klíče od pokoje od vchodu. Host uhradí jistinu na klíče 
300,- Kč, která mu bude vrácena při odjezdu

–ve všech prostorách pensionu NIKA je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ

–na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, pouze  ty, které 
slouží k jeho osobní hygiene (fén, holicí strojek)

–v době od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté žádáni,aby dodržovali noční klid

–v kuchyňce lze použít veškeré vybavení. Udržujte čistotu a pořádek. Kuchyňka není 
určena k běžnému vaření, pouze pro ohřev jídla,či vaření kávy a čaje

–host je povinen zabezpečit si svoje věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo 
poškození, včetně věcí v zaparkovaných vozidlech

–při ukončení pobytu host předá pokoj pověřené osobě

–host je povinen dodržovat tento ubytovací řád, v případě porušení, má vedení 
pensionu právo ubytování ukončit ihned bez náhrady

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÝ POBYT V PENSIONU NIKA 


