KRÁTKÝ DOMOVNÍ ŘÁD RODINNÉHO PENZIONU BĚLSKÝ DVŮR
1. Vítáme Vás……
2. Předložte, prosím, průkaz totožnosti. Vedeme evidenci ubytovaných hostů pro
účely platby rekreačního poplatku a poplatku z přechodného ubytování
Městyse Machov, poplatky jsou již zahrnuty v ceně ubytování.
3. V den příjezdu se můžete ubytovat nejdříve ve 14 hodin.
4. V den odjezdu Vás prosíme o vyklizení pokojů nejpozději v 10 hodin.
5. Snídaně se podává od 8.00 do 9.00 hodin
6. Oběd pro Vás bude připraven ve 12 hodin
7. Večeře bude servírována v 19 hodin. (vše je na domluvě)
8. Nikdy bychom Vás nenechali umřít hlady nebo žízní, takže se nebojte přihlásit
o krajíc chleba nebo kávu, ale na pokojích si sami nevařte. Je zakázáno
vynášení jídla z jídelny, v případě potřeby požádejte o svačiny – děkujeme.
9. Na pokojích je zakázáno stěhovat nábytek, poškozuje to dřevěné podlahy –
děkujeme.
10. Ve vstupní hale se všichni přezouváme – děkujeme.
11. V celém areálu penzionu je přísný zákaz kouření!!! Jsou nainstalovány citlivé
požární hlásiče. Tisíceré díky
12. Přilepenou žvýkačku trestáme nucenými pracemi!!!
13. Své ratolesti hlídejte sami, a to uvnitř penzionu i venku na zahradě. Děti nesmí
bez dozoru svých rodičů na atrakce, dohlédněte, aby nekrmili domácí zvířata.
Smutné oči mají od přírody, ne z hladu. Od nás dostávají pravidelně najíst
stravu, po které nemají zažívací problémy – děkujeme.
14. Své mazlíčky si hlídejte sami, nenechávejte je bez dozoru. Majitelé musí být
natolik inteligentní, že je nevenčí na dětském hřišti, nebo v případě "nehody" si
po nich uklidí. Nespí v posteli, nejí z talířů :o).
15. Snažíme se maximálně třídit odpad a moc o to žádáme i Vás, sběrné nádoby
Vám rádi ukážeme – příroda Vám děkuje. Jednorázové pleny vhazujte přímo
do popelnice na zápraží.
16. Buďte k sobě navzájem ohleduplní, dodržujte noční klid 22.00 – 6.00 hodin.
17. V případě, že poškodíte zařízení penzionu nebo majetku, neprodleně tuto
skutečnost oznamte personálu a uhraďte vzniklou škodu. Při ztrátě klíčů od
pokoje, kolárny a hlavního vchodu Vám bude účtován poplatek ve výši Kč
1.000,--.
18. V případě hrubého porušení domovního řádu Vám bude pobyt předčasně
ukončen bez nároku na vrácení peněz.

