
                 SKI KLUB Česká Třebová z. s 

             Ubytovací Řád 

Pro apartmány u lanovky v Čenkovicích  
 

                                                        Článek č.1 

                                 Kapacita objektu a objednávání noclehů 

1. Kapacita objektu 

Apartmán 1.1                  6 lůžek                                 Apartmán   2.1                        4 lůžek 

Apartmán 1.2                  5 lůžek                                 Apartmán    2.2                        2 lůžek 

Apartmán 1.3                  2+1 lůžek                            Apartmán     2.3                        4 lůžek 

Apartmán 1.4                  2+1 lůžek                            Apartmán     2.4                        5 lůžek 

Apartmán 1.5                  4+1 lůžek 

2.   Objednávky na veškeré ubytování jsou na tel.602 876 964, nebo na e-

mailu ubytováníski@seznam.cz 

                                                 Článek č.2 

1. V objektu se muže ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí. Jako 

doklad totožnosti je OP nebo Pas. 
2. Každého návštěvníka zapíše správce do ubytovací knihy a vybaví ho 

lůžkovinami, 
3. Dostane klíč od apartmánu, hlavního vchodu a lyžárny. 
4. Náhradní klíče od apartmánů jsou u správce ubytovny. V případě ztráty 

klíče hradí ubytovaný výměnu všech daných zámků. 
5. Pohyb po apartmánech je povolen v domácí obuvi. 

6. Každý ubytovaný si sám povlekne lůžko. Po ukončení ubytování   
lůžkoviny svleče a předá je správci. 

7. Způsobené škody v apartmánech je návštěvník povinen uhradit. 

8. Odkládání odpadu je ubytovaný povinen třídit do označených nádob 
v lyžárně. 

9. V celém objektu je zakázáno kouření. 
10. Pro úschovu sportovního vybavení je vyhrazena lyžárna. 
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11. Na základě sjednaného ubytování je návštěvník povinen se ubytovat 15 
h-16h. Po dohodě se správcem je možný nástup na ubytování i v jinou 

hodinu. 

12. Poslední den končí ubytování v 11hod. 

13. V případě nepředvídatelných okolností např. dlouhodobý výpadek el. 

energie nebo vody. Bude návštěvníkovi vyplacena poměrná neodbydlená 
částka. 

14. Platba za ubytování se provádí předem (včetně záloh) na účet SKI KLUBU 

Výjimečně se muže platba provést v hotovosti. 

Cena za ubytování je stanovena ceníkem, který je na webu www.skict.cz 

15.  Veškeré závady je návštěvník povinen nahlásit ubytovateli (správci 
objektu). 

16. Všichni ubytovaní se řídí vyvěšenými požárními směrnicemi. 
17. Všichni ubytovaní jsou povinni zamykat hlavní vchod a lyžárnu. 

18. Ubytovací řád platí pro všechny ubytované. 
19. V ceně ubytování je přístup na wifi 
20. Zákaz vynášení pivních sudu do apartmánu , možnost točení nápojů 

z donesených sudu pouze ve společenské místnosti po dohodě 
s ubytovatelem. 

21.   Na zapůjčení herního a sportovního vybavení ve společenské místnosti 
je vyžadována vratná kauce ve výši 2000kč dle požadavku ubytovatele.  
 

 

 

 

V Čenkovicích dne 20.6.2021                                               …………………………………                              

                                                                                                    Předseda SKI KLUBU z. s  

                                                                                                           Petr Pecháček 

 

http://www.skict.cz/

