
Český rybářský svaz, z.s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Rybářské školicí a informační středisko Roudno – LODĚNICE ROUDNO, č.p. 141

UBYTOVACÍ ŘÁD

1. OBJEDNÁVKA UBYTOVÁNÍ

ubytování lze objednat výhradně prostřednictvím objednávkového formuláře na www. rybsvaz-ms.cz/LODĚNICE 
ROUDNO. Objednatel ubytování (dále jen klient) obdrží zálohovou  fakturu k úhradě s okamžitou splatností. 
Rezervace je platná 7 dnů. Objednávka je potvrzena dnem připsání úhrady na účet ČRS dle vystavené faktury. 
Klient obdrží ubytovací poukaz. Požadované ubytování bude závazně vyznačeno v rezervačním kalendáři.

Prodloužení běžícího  pobytu v případě volné kapacity je možné vyplněním objednávky ubytování na místě a 
složením vratné kauce na místě. Kauce bude klientovi vrácena po provedení platby na účet provozovatele.

Pokud je klient právnická osoba, uvede do poznámky v objednávce ubytování úplnou fakturační adresu.

Minimální úhrada za ubytování je v ceně 2 nocí dle ceníku.

               Storno podmínky rezervace ubytování vráceno Kč

 
50 a více dnů 
předen 100%

 
29 - 49 dnů 
předem 50%

 
14 - 28 dnů 
předem 25%

2. ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ

Klient se při nástupu prokazuje platným ubytovacím poukazem. Nástup na týdenní pobyt je v sobotu od 15:00 
hod. do 17:00 hod., ukončení týdenního pobytu je v sobotu do 9:00 hod. Pro krátkodobé ubytování platí stejný 
čas nástupu a ukončení nebo dle dohody se správcem.

Při nástupu předá správce klientům pokoje nebo apartmán v rozsahu dle ubytovacího poukazu včetně vybavení a
příslušenství a dohodne požadované další služby.

Před ukončením pobytu provede klient základní úklid, uloží veškeré nádobí a vybavení na původní místa a 
odstraní veškeré odpadky a zbytky potravin. Komunální směsný odpad se ukládá do příslušných nádob u objektu, 
tříděný odpad ( sklo, plasty, papír)  do kontejnerů. Přidělené ložní prádlo a ručníky uloží do příslušného pokoje, 
utěrky do kuchyně. 

Součástí objektu je odstavné parkoviště pro 3 automobily.

3. V OBJEKTU JE ZAKÁZÁNO

Přemísťovat  vnitřní  vybavení a  nábytek (neplatí pro vnější terasu).

Kouření ve vnitřní části objektu.

Vstup v rybářské  a  znečištěné  obuvi. 

Kuchat a porcovat ulovené ryby v kuchyních.

Poškozování vybavení a součástí objektu. Při úmyslném nebo nedbalostním poškození vybavení uhradí klient 
způsobenou škodu. 

Ponechávat klíče v zámku vstupních dveří ( v zájmu klientů).



Ponechávat nezamčený vstup na vnější terasu.

Noční klid : 23:00 hod. – 7:00 hod.

4. Provozovatel neručí

- za eventuální odcizení věcí z vnější terasy

- za odcizení věcí ze zapůjčených loděk

-

5.  Provozovatel upozorňuje, že z důvodu dokončování terénních úprav mohou být některé služby dočasně 
omezeny.
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