
Domov mládeže SOŠ Litovel, Gemerská 506, Litovel  784 01    tel. 585342273

  UBYTOVACÍ    ŘÁD
 Ubytování   cizím   osobám  -  klientům  lze   poskytnout  ve  vyhrazených  prostorách  4.patra 

v průběhu celého roku, v ostatních patrech pouze během prázdnin.

 Klient  je  povinen  zapsat  se  do  hotelové  knihy  a  okamžikem  zápisu  se  stává  Hostem.  U 
hromadných  výprav  je  možnost  zapsat  pouze  vedoucího  výpravy  se  současným  založením 
seznamu  dalších  členů  výpravy  obsahující  jejich  jména  a  příjmení,  datumy  narození,  adresy 
trvalých bydlišť a čísla občanských průkazů, případně čísla cestovních pasů. Okamžikem toho 
zápisu se vedoucí výpravy a členové výpravy uvedení na seznamu stávají Hosty. Vedoucí výpravy 
přijímá a zpětně odevzdá klíče od pokojů a magnetické karty pro vstup do budovy, popřípadě další 
inventář a ručí za dodržování Ubytovacího řádu všemi členy výpravy.

 Platbu  za  ubytování  je  možné  uhradit  buď  v  hotovosti  při  nastěhování  nebo  prostřednictvím 
daňového dokladu (faktury) vystaveného Ubytovatelem.

 V  případě   ubytování  během  školního roku respektujte přítomnost ubytovaných žáků!

 V době   od  22 hodin  do  06 hodin   dodržujte    noční klid !

 Není možné ubytovávat psy, kočky a jiná zvířata.

 Při  odchodu z pokoje zhasněte světla, zavřete okna a při odchodu z budovy zkontrolujte zavření 
hlavních vchodových dveří.  

 Čas  uvolnění  pokoje  v den odjezdu  určí  přítomná  služba, které  také pokoj  předáte.

 Ložní   prádlo, prosím,  před   odchodem   svlékněte.

 Host nesmí používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou spotřebičů osobní potřeby, jako jsou 
notebooky, vysoušeče vlasů, holicí strojky, digitální fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony a 
osobní hudební přehrávače. 

 V pokoji a v prostorách Domova mládeže nesmí Host přemísťovat nábytek, zařízení a provádět 
jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

 V prostorách DM  udržujte pořádek  a  čistotu, používejte domácí obuv.

 Škody   způsobené   na   zařízení  a   inventáři  DM   je   nutné   nahlásit přítomné  službě. Host 
zodpovídá  za  škodu  vzniklou  na  přidělených  pokojích,  na  nábytku,  inventáři  a  vybavení.
Host je povinen na požádání uhradit Ubytovateli částku potřebnou k uhrazení škody. 

 Ve  všech  prostorách  Domova  mládeže  je   zakázáno  kouřit !

 Host je povinen dodržovat tento Ubytovací  řád.  V případě jeho porušení nebo porušení zásad 
občanského soužití, má vedoucí DM SOŠ Litovel právo i před uplynutím sjednané doby zrušit 
ubytování bez náhrady.

 Případné stížnosti, přání či požadavky týkající se Ubytovatele lze během doby pobytu uplatňovat 
buď u vedoucího DM SOŠ Litovel  nebo u konající  služby,  aby záležitost  mohla být  vyřízena 
okamžitě.
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