
 

PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ÁD  
Rekrea ního st ediska Stará Živohoš  

(dále jen „RS“) 
 

1. Klient (dále jen „rekreant“) je povinen p i p íjezdu p edložit na recepci platný poukaz na pobyt a platný 
doklad totožnosti (ob anský pr kaz, pas). Rekreant dále nahlásí SPZ svého os. automobilu, které bude 
parkováno na vyhrazeném parkovišti RS. 

2. i nástupu na pobyt rekreant uhradí v recepci RS cenu pobytu a další poplatky za sjednané služby. Poté 
mu budou p edány klí e od sjednaného ubytování a obdrží stravenky dle zakoupeného typu stravování. 
Dále mu bude vydán parkovací lístek pro parkování os. automobilu na vyhrazeném parkovišti RS. 
Parkovací lístek musí být umíst n na viditelném míst  na palubní desce svého zaparkovaného os. 
automobilu po celou dobu pobytu. 

3. Ubytování rekreant  je možné v den p íjezdu od 15 hodin do 18 hodin, pokud není p edem domluveno 
jinak. 

4. Stravování za íná v nástupní den ve í a kon í v den odjezdu snídaní i ob dem, dle volby typu stravování. 

5. Bazén je ur en pouze pro ubytované zákazníky RS Stará Živohoš . 

6. i po átku ubytování p ebírá rekreant chatku, apartmán i pokoj v budov  (dále jen „ubytovací za ízení“) 
bez závad. P ípadné závady, poškození i chyb jící inventá  je povinen neprodlen  p i za átku ubytování 
oznámit na recepci RS. Za pozd ji nahlášené zjišt né poškození i chyb jící inventá  nese již odpov dnost 
zde ubytovaný rekreant. Pokud dojde k poškození ubytovacího za ízení  RS nebo jiného za ízení chaty, 
apartmánu, pokoje budovy RS nebo spole ných prostor RS, a  už z nedbalosti nebo úmysln , je rekreant 
povinen škodu uhradit na ú et provozovatele RS.  

7. i vstupu do chodby chatky, apartmánu i pokoje v budov  je nutno se p ezout do domácí obuvi a v celém 
tomto prostoru používat výhradn  domácí obuv.  

8. Rekreant není oprávn n v chatce a apartmánu RS ubytovat více osob, nežli je po et l žek. 

9. RS nezajiš uje v pr hu pobytu rekreanta úklid pokoj  v budovách, úklid v apartmánech  a chatkách v 
RS. Každý rekreant si sám ve svém sjednaném ubytování v RS v pr hu svého pobytu udržuje istotu a 
vynáší odpadky do nádob k tomu ur ených. Úklidové prost edky (nap . pytlíky do koš , lopatka se 
smetá kem, p ípadn  vysava  atp.) lze na vyžádání zap it a vyzvednout na recepci. 

10. Rekreant nesmí p emis ovat vybavení, za ízení i inventá  chatky, apartmánu, pokoj  v budov . Dále 
nesmí provád t jakékoliv úpravy, ani zásahy do el. sít , vodovod. adu, nebo jiné instalace. To platí i pro 
vým nu žárovek, svítidel apod. 

11. V RS není povoleno užívat vlastní elektrické spot ebi e. Tento zákaz se netýká za ízení pro nabíjení 
telefon , notebook i tablet  a spot ebi  pro osobní hygienu (holící strojky, vysouše e vlas  atp.) 

12. i ukon ení pobytu je rekreant povinen dát všechny v ci na své místo, zkontrolovat, zda jsou vypnuta 
všechna el. za ízení, zav ít okna, v chatkách a apartmánech dále uklidit kuchy ský kout, umýt nádobí, 
vymýt lednici, vynést odpadky do nádob k tomu ur ených. Vyklizený pokoj v budov , apartmán a chatku 
opustit nejpozd ji do 10 hodin (pokud není p edem s recepcí domluveno jinak). Nedodržení asu uvoln ní 
pokoje i chatky má provozovatel rekrea ního st ediska nárok na smluvní pokutu ve výši uvedené v 
platném ceníku (další zapo atý den ubytování),, jako náhradu náklad  na zm nu organiza ního plánu 
úklidu. 

13. Rekreant je povinen v den odjezdu opustit areál RS (nap . parkovišt , bazén) nejpozd ji do 13:30 hodin, 
aby byl umožn n novým rekreant m bezproblémový p íjezd, parkování na vyhrazeném parkovišti RS,  
ubytování a využití služeb RS. 

14. hem pobytu je každý rekreant RS povinen: 

a) Udržovat po ádek v pokojích budov, chatkách, apartmánech a v ostatních spole  užívaných 
prostorách (nap . jídelna, restaurace, WC apod.). 

b) Dodržovat no ní klid od 22 hod. do 6 hod. Posunutí no ního klidu je možné po dohod  s vedením RS 
(nap . kulturní akce, hudební produkce apod.). 

c) Šet it vodou a el. energií, odpadky odhazovat do nádob k tomu u ených. 

d) Po ukon ení pobytu a opušt ní pokoj , apartmán  nebo chatek je klient povinen nahlásit a uhradit 
zp sobené vzniklé škody a p edat klí e na recepci. 

e) Nevynášet jakékoli potraviny a inventá  z jídelny. 



 

f) i p íchodu na stravu do jídelny RS odevzdat, k tomu u enému personálu, zakoupenou a 
nepoškozenou stravenku na p íslušný den a pokrm.  

g) Dodržovat p ísný zákaz kou ení v chatkách, apartmánech, pokojích budov a vnit ních prostorách RS. 
Kou ení je povoleno jen na vyhrazených místech a venkovních prostorech RS. Ku ák je povinen 
ukládat nedopalky pouze do rozmíst ných popelník . 

h) Dodržovat p ísný zákaz rozd lávaní oh . Rozd lávání oh  je možné jen na místech k tomu ur ených, 
vždy za p ítomnosti dosp lé osoby a po skon ení ohn  budou jeho zbytky ádn  uhašeny. 

i) Dodržovat p ísný zákaz donášení  skla a porcelánu do prostor bazénu. 

j) Dodržovat p ísný zákaz zví at v prostorech bazénu a jídelny RS. 

k) Dodržovat pokyny u atrakcí (nap . d tské h išt , trampolína, skákací hrad apod.) poskytnuté 
provozovatelem RS. 

l) Vlastní automobily parkovat jen na vyhrazeném parkovišti RS. Zajížd ní automobilem do areálu 
st ediska lze jen pro vyložení a naložení zavazadel p i nástupu na pobyt a p i ukon ení pobytu. 

m) Ve st edisku m že rekreant p ijímat návšt vy (neubytované osoby) pouze v denních hodinách, je 
nep ípustné, aby bez zaplacení pobytu p enocovaly. Návšt vu je rekreant povinen bezpodmíne  
oznámit recepci RS. Je nep ípustné, aby návšt va chodila do chat, apartmán , pokoj  budov i se voln  
pohybovala po ubytovacím za ízení. 

n) i návšt  RS neubytovanými osobami v chatce, apartmánu i pokoji v budov  u ubytovaných 
rekreant  vždy informovat recepci RS o této návšt .   

15. Provozní doba jídelny a restaurace je vyv šena na viditelných místech v jejich blízkosti. 

16. Je zakázáno dovážet do areálu vlastní sudy s nápoji. Je možné objednat sudové pivo/limo s vý epním 
za ízením. 

17. ístup do hospodá ských a provozních prostor  RS (nap . kuchyn , garáže apod.) je zakázán. 

18. Za chování a bezpe nost svých d tí odpovídají rodi e nebo dosp lé osoby jimi pov ené a nesou plnou 
odpov dnost za p ípadné škody zp sobené dít tem. 

19. Inventá  RS (nap . lod , tenisové rakety, va e apod.) lze rekreant m zap it na recepci RS, proti vratné 
záloze a osobnímu dokladu (ob anský pr kaz). 

20. V celém areálu a prostorách RS platí p ísný zákaz ven ení a volného pobíhání ps  i jiných zví at. 

21. Rekreant je povinen zabezpe it své v ci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, v etn  
odložených v cí v zaparkovaných vozidlech.  

22. Rekreanti berou na v domí, že k odhazování hygienických pot eb (hygienické vložky, tampony, plastové 
ty inky apod.) slouží odpadkové koše, umíst né v každé chat , apartmánu, pokoji budovy. Objekty RS jsou 
napojeny na ekologickou isti ku odpadních vod, u které p i ucpání hrozí p erušení istících proces . 

23. V areálu RS je zakázáno odhazování odpadk  mimo místa k tomu ur ená, zne iš ování prostranství 
samotného areálu i jeho okolí, ni ení zelen i za ízení a vybavení areálu RS. 

24. V areálu RS je zakázáno pro soukromé ú ely používat ozvu ovací techniku i jakákoliv jiná za ízení, která 
by mohla nadm rn  rušit a obt žovat ostatní rekreanty a obyvatele p ilehlých nemovitostí (zákaz platí i pro 
nadm rné hlasité projevy rekreant ). 

25. V areálu RS je p ísn  zakázáno užívání omamných a psychotropních látek. 

26. Rekreantovi, který úmysln  nebo z hrubé nedbalosti poškodí majetek RS, nebo majetek jiných klient , 
nebo se bude chovat nevhodn  a v rozporu s provozním a ubytovacím ádem, je provozovatel RS oprávn n 
ukon it pobyt p ed dohodnutým dnem odjezdu bez nároku na vrácení ástky za nevyužité služby. 
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kujeme, že jste v novali pozornost našemu provoznímu a ubytovacímu ádu v Rekrea ním st edisku Stará 
Živohoš  a p ejeme Vám p íjemný a odpo inkový pobyt. 
 
Za vedení RS: Michal Marhan, jednatel 
  Jan Voštinka, jednatel 


