UBYTOVACÍ ŘÁD
UBYTOVNY OBECNÍHO ÚŘADU BEZUCHOV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Při nástupu na ubytovnu je ubytovaný povinen předložit ubytovateli průkaz totožnosti.
2. Při hlášení je ubytovanému přiděleno číslo pokoje a lůžkoviny. Klíče od ubytovny jsou
vydávány na základě vratné zálohy 100,- Kč (záloha se vrací při ukončení pobytu a
předání klíčů).
3. V průběhu ubytování je bezpodmínečně NUTNÉ DODRŽOVAT níže uvedené
pokyny:
a) řídit se pokyny správce
b) ZAMYKAT hlavní vchod
c) udržovat pořádek v budově a jejím okolí
d) šetrně zacházet s inventářem, v případě poškození hlásit neprodleně správci
a počítat s náhradou škody
e) dodržovat noční klid od 22.00 do 6.00 hodin
f) šetřit vodou a elektrickou energií
g) za provoz a vzniklé škody zodpovídá vedoucí skupiny ubytovaných nebo
individuálně ubytovaní hosté
Na ubytovně platí :
- ZÁKAT KOUŘENÍ v budově a manipulace s otevřeným ohněm
- ZÁKAZ manipulace s reostaty na plynových topidlech, kotli na vodu,
elektrickém topení a elektroskříni
- ZÁKAZ používání vlastních vařičů a rychlovarných konvic
- ZÁKAZ vynášení nábytku a ostatního inventáře mimo budovu
4. Čisté ložní prádlo je vydáváno na požádání u správce ubytovny výměnou za použité.
5. Ukončení pobytu:
- na závěr pobytu vše řádně uklidit a umýt nádobí
- předat klíče správci nebo pracovníkovi obecního úřadu (vrácení kauce100,Kč)
6. Vedoucí skupiny ubytovaných seznámí ostatní s následujícími pravidly (ubytovacím
řádem) a zavazuje se, že případné vzniklé škody hradí v plném rozsahu. Je poučen
správcem turistické ubytovny o požární ochraně.
Důležitá telefonní čísla :
Obecní úřad Bezuchov

tel./fax 581 791 050
e-mail : ou@bezuchov.cz
stránky obce: www.bezuchov.cz
správce turistické ubytovny
starosta obce 724 182 834
Policie ČR : 158
První pomoc :
155
Hasiči
:
150
7. Opuštění ubytovacích prostor –ukončení pobytu do 10.00 hodin následujícího dne.
8. Kapacita 22 míst
Mgr. Zdeněk Pospíšilík
Aktualizováno : 1.1.2022
Starosta obce Bezuchov

Turistická ubytovna v Bezuchově nabízí ubytování
Ubytování se nachází v budově bývalé školy v prvním patře s kapacitou 22 lůžek,
a to 3 pokoje po 3 lůžkách a 2 pokoje po 4 lůžkách a 1 pokoj po 5 lůžkách.
Součástí ubytování jsou sprchy s teplou vodou v přízemí a sociální zařízení v patře i
přízemí je společné.
Dále je k dispozici společná kuchyňka s možností vaření, která je vybavena nádobím
a jídelním koutem.
Kamenné sklepní prostory nabízí možnost využití jako společenské místnosti.
Ke sportovním účelům slouží malá tělocvična 9 x 6 m s cvičnou horolezeckou stěnou.
Okolí Bezuchova je ideální pro cykloturistiku po Záhoří, Helfštýnu a Hostýnských
horách.
Turistická mapa Hostýnské vrchy - Bílé Karpaty 1: 100 000
Moravská brána 1 : 50 000
Cykloturistická mapa Přerovsko
1 :100 000
Bezuchovem vede cyklotrasa z Hostýna na Helfštýn a z Bezuchova do Pavlovic
u Přerova.
Ubytovna je nově zbudovaná a může sloužit jako školící středisko.
Ceny za ubytování v Turistické ubytovně Bezuchov
Celkem ubytovacích prostor 22 míst
Pokoje 3 lůžkové – 3x
4 lůžkové – 2x
5 lůžkový – 1x
Letní období 1.5. – 30.9.
300,- Kč/osobu/den – dospělí , děti do 6 let 150,- Kč , děti do 3 let zdarma
Zimní období 1.10. – 30.4
350,- Kč/osoba/den – dospělí , děti do 6 let 175,- Kč , děti do 3 let zdarma
Tělocvična na matraci – 100,- Kč bez povlečení

Důležitá telefonní čísla :
Obecní úřad Bezuchov

tel./fax : 581 791 050
e-mail : ou@bezuchov.cz
stránky obce : www.bezuchov.cz
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