UBYTOVACÍ ŘÁD
DOMINIKÁNSKÝ HOSTEL
Jalovcová 234/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Úvodní ustanovení

Ochrana osobních údajů

1. Přechodné ubytování v objektu Kláštera dominikánů v Praze poskytuje pod názvem „Dominikánský hostel“ společnost Aegidius, s.r.o.

11. Zasláním žádosti o rezervaci, popř. zapsáním se do knihy hostů při příjezdu hosté vyjadřují souhlas se zpracováním svých osobních
údajů v rozsahu nezbytném pro vedení evidence rezervací a úhrad za pobyt a naplnění zákonných požadavků ubytovatelem.

Cena ubytování, platební podmínky
2. Cena ubytování se řídí platným ceníkem,
který vyhlašuje jednatel společnosti Aegidius,
s.r.o.
3. Celý pobyt se hradí při příjezdu.
4. Při celkové ceně pobytu 5000 Kč a více je
pro potvrzení rezervace třeba zaplatit na účet
zálohu ve výši 50% předpokládané ceny pobytu.
Doklad bude vystaven a zaslán elektronicky.
V případě stornování rezervace méně než
14 dní před začátkem pobytu je tato záloha nevratná.
5. Na požádaní je možné pobyt uhradit v eurech. Vzhledem k transakčním nákladům se přitom použije pevný kurs, stanovený platným
ceníkem.

Provozní doba, příjezd a odjezd
6. Příjezd hostů je možný od 14 do 18.30
hodin. Pouze po předchozí domluvě též večer
od 20 do 22 hodin. Klíče budou předány v pracovní dny od 14 do 18.30 hodin na vrátnici,
jinak po zavolání na tel. +420 / 601 559 266.
7. Hosté obdrží vždy 1 klíč s čipem na každý
pokoj. Předávat tyto klíče a čipy třetím osobám
je zakázáno.
8. Při odchodu z objektu kláštera je host povinen uzavřít tekoucí vodu a zhasnout světla.
9. V den odjezdu je host povinen opustit pokoj
do 10 hodin a zanechat klíče zvenku ve dveřích
pokoje.

Pravidla pobytu
12. Hosté jsou povinni respektovat klášterní
charakter objektu a chovat se ohleduplně ke
všem ostatním, zejména dodržovat noční klid
v době od 22 do 6 hodin.
13. Příchod a odchod ubytovaných hostů do budovy kláštera není časově nijak omezen.
14. V celém objektu kláštera platí zákaz kouření
a manipulace s otevřeným ohněm.
15. V celém objektu kláštera je zakázáno držení, prodej či konzumace omamných a jim
podobných látek.

Užívání společných prostor
16. Při užívání společných prostor ubytovací
části jsou hosté povinni:
a) brát ohled na ostatní hosty a neomezovat je v užívání společných prostor;
b) po skončení vaření zkontrolovat, zda
jsou elektrické spotřebiče vypnuté,
c) umývat nádobí a uklízet je na původní
místo,
d) při odjezdu nenechávat v ledničce ani
jinde žádné vlastní potraviny.

Závěrečná ustanovení
17. Tento ubytovací řád nabývá platnosti dnem
vyhlášení.

10. Při ztrátě klíče či čipu je host povinen uhradit poplatek 250 Kč. Stejně tak je povinen případné škody na vybavení místnosti.

V Praze, dne 1. ledna 2022
Štěpán Boháč
jednatel společnosti
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