TURISTICKÁ UBYTOVNA
TOUŽIM, Školní čp. 492

Ubytovna je majetkem Města Toužim a je výhradně turistickou ubytovnou.
Ubytovací část: 9 pokojů s max. 4 lůžky tj. kapacita 36 osob.
 společné jsou záchody, sprchy a umývárna
 v ubytovně je k dispozici lednička, sporák a prostory kuchyňky pro menší vyvařování
Správcem ubytovacího zařízení:

Technická služba města Toužim, příspěvková organizace
Plzeňská čp. 333, Toužim

Odpovědný pracovník:

Kunzová Iveta

UBYTOVACÍ ŘÁD.
1. Cena za jedno lůžko / 24 hodin je stanovena částkou 136,-Kč bez DPH
Místní poplatek z pobytu: 1 noc/10,-Kč
2. Každá osoba, která se ubytovává /starší 18 let/ je povinna předložit správci ubytovny
občanský průkaz (pas) a uhradit částku za ubytování, (popřípadě zaplatit zálohu při delším
pobytu).
3. V ubytovně je povoleno ubytovávat osoby starší 18 let (výjimku tvoří ubytování sportovních
oddílů) a to pouze za účelem turistiky anebo pracovní cesty.
4. Je zakázáno ubytovávat rodiny s dětmi za účelem trvalého bydlení.
5. Každá osoba, která se ubytovala a obdržela klíče od pokoje a vchodových dveří je povinna
dodržovat ubytovací řád tj. stravovat se a vyvařovat pouze v prostorách kuchyňky, zamykat
prostory ubytovny, kdykoliv odchází ven a dodržovat hygienické předpisy ve všech
prostorách ubytovny. Sprchy používat pouze pro sprchování a nikoliv na mytí bot a praní
prádla.
6. Je přísně zakázáno brát na ubytovnu cizí osoby za účelem přespání
Návštěvy na ubytovnu jsou povoleny pouze do 20.00 hodin. Potom je ubytovna uzamčena
až do 6.00 hodin. Správce není povinen po 20. 00 hod. nikoho vpouštět do prostor ubytovny.
7. Každý kdo ukončil ubytování je povinen vrátit a předat zařízení pokojů neporušené a bez
závad. Klíče od pokoje a vchodu je nutné vrátit při předávání správci ubytovny. Pokud dojde
ze strany ubytované osoby k poškození majetku, bude částka za opravu vymáhána na
dotyčné osobě.
8. Jakékoliv změny v provozním řádu ubytovny může provádět pouze Technická služba města
Toužim, příspěvková organizace.

V Toužimi 20.8. 2020

