
Provozní Řád Boží Oko
Vítejte v našem resortu. Jsme rádi, že jste se rozhodli konečně si odpočinout a načerpat nové síly. 

Před�m než si u nás začnete užívat a dopřávat, udělejte si chvilku a seznamte se s našimi pravidly a podmínkami
pro Váš bezproblémový a příjemný pobyt.

Vaše poznámky či s�žnos� nepište do kroniky. Kronika slouží jako historický dokument. 
S�žnos� hlaste ihned na recepci, �m zaručíme, že se problém ihned vyřeší a zbytek Vašeho pobytu bude v pořádku.

Závady či poškození vybavení v pokoji ihned hlaste na recepci.
Během Vašeho pobytu můžete využít vstup do privátního wellness a také masáže od naší fyzioterapeutky. 

informujte se o aktuální ceně a dostupnos� vstupu do wellness  a také masáží na recepci. Dětem do 12 let je vstup do wellness zakázán.
Berte prosím také na vědomí, že hlasité zvuky jsou z wellness slyšet. Za znečištění vířivky se pla� jednorázový poplatek 3 000 Kč.

Znečištěním vířivky se rozumí zakalená voda, rozbité sklo a vhozené předměty. 

Pobyt s domácím mazlíčkem:
Prosíme, berte na vědomí:

Svého mazlíčka nikdy nenechávejte samotného na pokoji. Může se stát, že zničí svými drápy dveře či jiné věci v pokoji.
Uklízejte si po svých mazlíčcích výkaly na našich zahradách. Chceme pro Vás pěkné a čisté venkovní prostředí.

Své pejsky mějte vždy na vodítku.
Poplatek za znečištění domácím mazlíčkem: 500 Kč. 

Fitness je volně k dispozici všem ubytovaným hostům. Do fitness nesmějí dě� do 15 let bez dozoru dospělého.

Odjezd:
Při Vašem odjezdu prosíme, vykliďte pokoje do 11:00. Svá zavadla si můžete uschovat na recepci. Můžete si také dokoupit pozdní

odjezd do 13:00 za 300 Kč/osoba.

Pobyt s dětmi:
Prosíme, berte ohled na ostatní hosty a respektujte, že si k nám přijeli odpočinout. Od 22:00 pla� noční klid,

tudíž jsou jakékoliv hlučné ak�vity zakázané. Dbejte na to, aby Vaše ratoles� dodržovaly noční klid.
Při vstupu do koupacího jezírka dbejte opatrnos�, jelikož schody do jezírka bývají kluzké.

V celém areálu se volně pohybují dvě domácí kočičky – Béďa a Béďa – proto prosíme, dbejte na to, aby jim dě� nechtěně neubližovaly
a nenosily v náručí. Hladit si je samozřejmě mohou všichni.

Nenechávejte své dě� bez dozoru především ve venkovních prostorách a u jezírek. 
Krmení rybiček vždy konzultujte s personálem.

Je zakázáno šlapat po hrázích a skalkách všech jezírek. Je zakázáno házet kameny nebo jiné předměty do všech jezírek.
Resort Boží Oko s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv utrpěné úrazy vinou našich hostů. 

Pravidla pokoje:
Ve všech našich pokojích je přísně zakázáno kouřit i z okna. Za porušení hosté musí zapla�t jednorázový poplatek 1 000 Kč.

Během Vašeho pobytu nestěhujte nábytek z místa na místo. 
Při odchodu z pokoje hosté musí zavřít veškerá okna, zejména střešní. Při deš� může voda zničit prostor pod střešním oknem.

Pokud se vinou hosta �m, že nezavřel všechna okna do pokoje, zatopí či zničí prostor u oken, se host zavazuje zapla�t veškeré výdaje
za škody jím způsobené z nedbalos�. 

Za ztrátu klíče host musí zapla�t jednorázový poplatek 500 Kč.

Úklid pokoje:
 Úklid se neprovádí každý den. Pokud má host zájem nechat pokoj uklidit, stačí zavěsit na kliku od vchodových dveří cedulku

s prosbou o úklid, nebo nahlásit prosbu na recepci. Úklid se provádí jednou za dva dny.

Restaurace:
Otevírací doba: 08:00 – 10:00  13:00 – 22:00

Přístup k Wi-Fi: Název sítě: Bozi Oko – Public, Penzion
Heslo: bozi1234567

Heslo Alterna�vní: 1234567bozi

Ubytováním v našem resortu automa�cky souhlasíte se všemi našimi podmínkami.
Resort Boží Oko s.r.o. není v žádném případě zodpovědná za jakoukoliv

fyzickou či psychickou újmu způsobenou klientům hotelu. 

Přejeme Vám příjemný odpočinek.




