
Pobyt od – do:        Číslo poukazu / rezervace:   
 

Prohlášení o dodržování bezpečnostních pokynů při užívání vyhlídkového posedu  

I. Zprostředkovatel:  Městský hotel Bobík s.r.o.  
  Se sídlem:  Volary, Náměs? 325, PSČ 384 51, IČO: 01627431, zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých  
   Budějovicích, oddíl C, vložka 21775, zastoupená: MarWnem Juráskem  

II. Popis:  
Jedná se o užívání vyhlídkového posedu umístěným na pozemku města p.č. KN1869. Posed je určen maximálně pro 
čtyři osoby, včetně dě?. Minimální věk dítěte je dovršených 6 let, za dítě plně odpovídá svéprávná osoba, která ho 
doprovází (zákonný zástupce / odpovědná osoba). 
  
III. Bezpečnostní pokyny:  
Provozovatel stanovuje níže uvedené bezpečnostní pokyny týkající se užívání vyhlídkového posedu. Prohlášení je 
určeno k podpisu každého návštěvníka vyhlídkového posedu. Pouze osoby, které podepíší dané pokyny mají přístup do 
posedu a mohou jej užívat.  

Je povinné  
• potvrdit, že nemáte žádné zdravotní problémy (problémy kardiologické, problémy se zrakem, náměsíčnos? atd.) v 
čase rezervace ani v čase pobytu na posedu  
• máte k dispozici v době užívání posedu plně nabitý telefon a přístroj ve stavu k použi?  
• uhasíte všechny svícny, svíčky před spaním  
• oznámíte neprodleně změny či nedostatky, které nastanou v průběhu užívání vyhlídkového posedu  

Je zakázané  
• kouřit uvnitř posedu a terase  
• házet nedopalky, nebo tomu podobné na terasu a skrze zábradlí do okolí posedu  
• používat jiná svíWdla než jsou instalována (vyjma svíWdel na baterie)  
• vstupovat do prostoru posedu v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek  
• vnášet na posed hodnotné movité věci, pouze movité věci nezbytné pro jeho návštěvu  

Nepříznivé počasí  
• v případě nepříznivého počasí v průběhu pobytu (bouřka, silný vítr, apod.), kdy Meteo předpovídá velmi nepříznivé 
počasí a rychlost/nárazy větru více jako 90 km/hod, bude provozovatel hosty varovat s možnos? přestěhování do 
náhradního pokoje Městského hotelu Bobík s.r.o. na základě dostupnosW ubytování. Návštěvník má v tomto případě 
nárok na další noc na posedu za poloviční cenu, a to v souladu s plánem nájmů v následujících 12 kalendářních 
měsících.  
• pokud návštěvník neuposlechne varování o nepříznivém počasí prohlašuje, že noc na posedu stráví na vlastní 
nebezpečí a zodpovědnost.  

Bezpečnostní telefon provozovatele v případě okamžité potřeby/nehody: 
   MarCn Jurásek, Tel.č.: +420 777544816, jednatel společnosW Městský hotel Bobík s.r.o.  

IV. Čestné prohlášení uživatele  
My, níže podepsaní potvrzujeme svým podpisem, že  
• jsme plně obeznámeni s pravidly a procesem bezpečnosW užívání vyhlídkového posedu uvedených na tomto 
prohlášení, porozuměli jsme jim a že je akceptujeme a budeme dodržovat.  
• děW(dítě), které nás doprovází, dosáhli(dosáhlo) věku 6-W let a jsme jejich(jeho) zákonnými zástupci či plně 
odpovědní a povolujeme jim vstoupit na posed.  
• potvrzujeme, že my i nezleWlí, za které neseme odpovědnost, jsou v dobrém zdravotním stavu (nemají problémy 
kardiologické, problémy se zrakem a netrpí náměsíčnos?)  
• při nerespektování všech výše uvedených pokynů v tomto prohlášení neseme plnou odpovědnost bez jakéhokoli 
nároku na případnou náhradu.  
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Osoby / návštěvníci vyhlídkového posedu:  
 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………  

Datum narození: ………………………………………………………………………..  

Tel.číslo: ……………………………………………………………………………………..         vlastnoruční podpis (podpis zákonného zástupce)  

Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..  

Druh a číslo dokladu totožnosW (pouze cizinci): ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………  

Datum narození: ………………………………………………………………………..  

Tel.číslo: ……………………………………………………………………………………..         vlastnoruční podpis (podpis zákonného zástupce)  

Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..  

Druh a číslo dokladu totožnosW (pouze cizinci): ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………  

Datum narození: ………………………………………………………………………..  

Tel.číslo: ……………………………………………………………………………………..         vlastnoruční podpis (podpis zákonného zástupce)  

Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..  

Druh a číslo dokladu totožnosW (pouze cizinci): ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………  

Datum narození: ………………………………………………………………………..  

Tel.číslo: ……………………………………………………………………………………..         vlastnoruční podpis (podpis zákonného zástupce)  

Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..  

Druh a číslo dokladu totožnosW (pouze cizinci): ……………………………………………………………………………………………………………… 

Uvedené údaje budou použity jako záznam do Ubytovací knihy, která je vedena na základě zákonného předpisu. Údaje pro občany ČR jsou 
předepsány Vyhláškou Města Volary. Údaje v domovní knize ubytovaných cizinců pak předepisuje zákon č. 326/1999 Sb. 
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