PROVOZNÍ ŘÁD
Tento provozní řád je závazný pro všechny, kteří využívají služeb našeho hotelu. Při nedodržení
provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté
služby.
Náš hotel je umístěn v areálu společně s dalšími firmami, jejichž služeb můžou naši hosté využít
(např. auto myčka, čištění interiéru vozidel, prodej nových i ojetých automobilů atd.).
Tento areál je v nočních hodinách hlídán ostrahou, a hotelovým hostům je zakázáno pohybovat se
volně po areálu, a můžou být ostrahou vykázáni do hotelových prostor.

Příjezd - ubytování je možné od 14 hodin, po předložení platného dokladu totožnosti. Provozní
doba recepce je od 7 do 19 hodin, a tudíž platba (hotově nebo kartou) je možná pouze v tomto
časovém rozmezí. V případě příjezdu hostů po 19. hodině předá hostům klíče noční hlídač.
Snídaně se podává v hotelové restauraci formou rautu.
Pondělí až pátek
7:00 - 10:00
Sobota, neděle, svátky
8:00 - 10:00
V případě, že je méně než 10 hostů, vybírají si hosté ze snídaňového menu.
Odjezd - pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány na recepci v den
ukončení pobytu nejpozději do 11 hodin. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní
kohoutky a zavřít okna.
V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, které nebylo
nahlášeno na začátku, respektive první den pobytu, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě!
Při ztrátě kartičky od pokoje je účtována částka 100,- Kč. Při ztrátě klíče od pokoje je účtována
částka 1.000, - Kč.
Pravidla chování hostů a provozní informace


V prostorách hotelu a restaurace je přísný zákaz kouření, kromě míst k tomu určených
(venkovní prostory u popelníku). Při porušení zákazu kouření si budeme účtovat sankci ve
výši 2.000 Kč.



Do hotelu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a
osobám v karanténě!!!
V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin platí v celém hotelu noční klid, a hosté tomu musí
přizpůsobit svoje chování.









Host nesmí bez souhlasu provozovatele přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy
ani jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. Kromě elektrických holících
strojků a fénů je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče.
Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v hotelu, tak v přilehlém okolí.
Z bezpečnostních důvodů nesmí host nechávat děti do 10 let věku bez dozoru dospělých.
V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem recepce.
Hotel může ve zvláštních případech přidělit hostu jiný pokoj, než který si host objednal a
který mu byl potvrzen.
V případě pobytu delšího než 7 dní bude na žádost hosta provedena výměna ložního
prádla. Textilie (ručníky, osušky), které požaduje host vyměnit, položí do koupelny na
podlahu u dveří nebo požádá službu na recepci.

Domácí mazlíčci





Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v hotelu jen se souhlasem provozovatele.
Je přísně zakázáno ponechat zvíře na pokoji bez dozoru!!!
Po areálu se psi pohybují pouze na vodítku a s náhubkem!
Za škody způsobené zvířetem odpovídá majitel zvířete.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku





Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození,
včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
Ponechávání cenností, peněz a dokladů na pokojích jen na vlastní nebezpečí.
Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení hotelu z nedbalosti nebo úmyslně, je host
povinen škodu nahradit.
Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto
hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů
nejsou provozovatelem pojištěny.

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování těchto pokynů a věříme, že se výše uvedená
omezení setkají s Vaším pochopením. Za provoz hotelu odpovídá provozovatel, a má právo
kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich
příslušná opatření.

Přejeme Vám příjemný pobyt v našem hotelu Fabrika a věříme, že se k nám rádi brzo vrátíte.

Provozovatel: Restaurace Fabrika s.r.o., V potočkách 1020/6, Modřany, 143 00 Praha, IČO: 02650177

RESTAURACE FABRIKA:

Otvírací doba:

objednávky jídla

Pondělí - čtvrtek

9:00 - 22:00

do 21:00

Pátek

9:00 - 23:00

do 21:00

Sobota

9:00 - 22:00

do 21:00

Neděle

9:00 - 21:00

do 20:00

Ve výjimečných případech se může provozní doba restaurace lišit od výše uvedených časů.

