
Rekreační středisko Teplárny Strakonice a.s.

PROVOZNÍ ŘÁD

Rekreační středisko Kvilda

1) Nástup hostů k pobytu je stanoven mezi 15:00 – 16:00 hod. , v případě, že není možné
dodržet tento čas, je třeba telefonicky den dopředu informovat správce objektu a 
domluvit si jiný čas příjezdu.

2) Ukončení pobytu je stanoveno v době mezi 13:00 – 14:00 hod. 

3) Při příjezdu každý předloží doklad „Kvilda-poukaz na ubytování“, kde je potvrzena 
úhrada o zaplacení pobytu a občanský průkaz.
Případné objednání pobytu na místě, hradí hosté pobyt hotově správci objektu.

4) Hosté obdrží od správce objektu klíč od hlavního vchodu, lyžárny a botníku. Dále pak 
lůžkoviny, které po ukončení pobytu předají  opět správci objektu.
Každý rekreant musí s sebou přivést toaletní papír, mycí prostředky na nádobí a 
utěrku.

5) Vzhledem k tomu, že zařízení slouží k rekreaci a odpočinku, prosíme o dodržování 
nočního klidu na pokojích a chodbách a to po 22.00 hod.

6) Společné prostory, sprchy, WC a společenská místnost, jsou určeny pro všechny 
hosty, proto prosíme o maximální dodržování pořádku a čistoty.

7) Objekt není vhodný pro rekreaci s dětmi mladšími 3 let.

8) Vstup cizích osob, které nejsou v objektu ubytováni je zakázán, stejně tak i pobyt 
s Vašimi domácími mazlíčky. V případě, že bude zjištěna přítomnost zvířat v objektu, 
zaplatí host pokutu ve výši 500,- Kč správci objektu. 

9) Při odchodu z pokoje jsou hosté povinni překontrolovat, zda jsou vypnuté elektrické 
spotřebiče, uzamknout si pokoj i hlavní vstup do budovy.

10) Veškeré závady a nedostatky i chybějící vybavení v pokojích jsou hosté povinni hlásit 
správci objektu. Škody způsobené během pobytu hradí hosté správci objektu, případně
v Teplárně Strakonice a.s.

11) Při odjezdu hosté uklidí pokoj, umyjí nádobí, vytřou a vynesou odpadkové koše. 
Spolu s lůžkovinami odevzdají správci objektu klíče a pokoj osobně předají. 

12) Parkování pro hosty  je přímo před budovou. Vzhledem k padajícímu sněhu a 
rampouchům v zimním období je parkování v této době  pouze na vlastní nebezpečí. 

      Tento provozní řád nabývá účinnost od 1.6.2018


