
 
 

Ubytovací pravidla – školy a organizace   
 
 

Před samotným objednáním ubytování je nutné, aby se každý z organizátorů seznámil, respektoval, souhlasil s těmito 

pravidly a zasláním závazné objednávky toto seznámení stvrdil. 

- Pronajímatel poskytuje své ubytovací služby, pokud to naše kapacitní možnosti dovolují, školám a 

organizacím, které pořádají pobyt pro děti. Lesní správa Křivoklát má v případě naléhavých interních potřeb 

právo navrhnout změnu termínu nebo objektu, popřípadě rezervaci zrušit. 

- Pobyt je možný závazně objednat od 1. 2. probíhajícího roku. 

- Smluvní vztah mezi organizací a pronajímatelem vznikne na základě písemné nebo elektronické objednávky, 

která je vždy potvrzená provozovatelem.   Tiskopis objednávky bude zaslán elektronicky. Za smluvní závazky 

dalších osob (spoluúčastníků pobytu) odpovídá osoba, která objednávku podala. Po obdržení objednávky bude 

vyčíslen rezervační poplatek a objednávka je závazná, až po jeho zaplacení.  

- Organizátor pobytu dodá při nástupu seznam dětí a jejich doprovodů v rozsahu - jméno, datum narození a 

bydliště. 

UBYTOVÁNÍ je možné v objektech: 

Apartmány Emilovna – kapacita 19 pevných lůžek + 4 možné přistýlky = 23 osob 

Branovská vrata – kapacita 8 pevných lůžek + 6 možných přistýlek = 14 osob 

INS Křivoklát – kapacita 16 pevných lůžek + 4 možné přistýlky = 20 osob 

Nad uvedenou kapacitu není možné ubytování zajistit. 

Ubytování škol je možné v pondělí v 16 hodin – zahájení večeří. 

Vyklizení pokojů je ve čtvrtek do 14 hodin – ukončení obědem.  

STRAVOVÁNÍ 

- Celodenní stravování je možné poskytnou pouze na Emilovně. Obědy se dováží ze školní jídelny při ZŠ 

Křivoklát, ostatní stravu zajistí pracovnice LS Křivoklát. 

- Stravování v hájovně Branovská vrata je pouze vlastní. 

- Stravování v IVS Křivoklát je možné vlastní + lze dohodnout obědy v místních stravovacích zařízeních 

(restaurace, školní jídelna). 

- Ceny se řídí podle platného ceníku, úhrada se provádí na základě vyúčtování při ukončení pobytu. Vrácení 

rezervačního poplatku v plné výši je možné pouze v případě zrušení objednávky nejpozději do 30 dnů před 

nástupem. Z mimořádně závažných důvodů lze individuálně projednat vrácení rezervačního poplatku. 

- Parkování vozidel je povoleno pouze na vyhrazených místech, vozidlo musí mít na viditelném místě povolení 

ke vjezdu. 

- V objektech areálu Emilovna není povolen pobyt psů. V ostatních objektech pouze po domluvě!!! 
- V případě zjištění poškození nebo hrubé znečištění zařízení objektu, bude účtována plná pořizovací hodnota 

zařízení.  

- Ubytovaný je povinen přidělenou místnost /objekt uzamykat a své osobní věci chránit před ztrátou, 

odcizením, či zničením. Za způsobené škody na osobním majetku nezodpovídáme. 

- Je NUTNÉ dodržovat časy nástupu a vyklizení pokojů dle objednávky!!!  Pokud nebudou pokoje 

včas vyklizeny, bude účtována plná cena jednoho dne pobytu navíc.  

- Přinášení a používání zdraví škodlivých látek, chemikálií, výbušnin apod. do objektu je zakázáno. 

- Prosíme Vás o přiměřené užívání ubytovacích prostor a dodržování pořádku. 

- Dodržujte noční klid v časovém rozmezí 22 hod.- 6 hod. Používejte domácí obuv v prostorách pokojů. 

- V celém objektu je přísný zákaz kouření. 

- Přemisťování a stěhování vybavení a nábytku je zakázáno. Zjištěné závady nahlaste správcové 

objektu. 

- Za bezpečnost dětí odpovídá pedagogický dozor, popřípadě doprovázející osoba. 

 

- V případě nutnosti lze volat na telefonní čísla: 

Lesní správa Křivoklát    956180111 

Areál Emilovny (AP, LCH, INSP)-p.Pechová 313559061, 725257578 

Hájovna Branovská vrata       Martina Šímová        mobil   725 257 522 

IVS Křivoklát                            Martina Šímová         mobil  725 257 522 

                                                                            pevná linka  313 558 242  

 

 

Příjemný pobyt Vám přejí zaměstnanci LČR s.p., LS Křivoklát 

 

 

Příloha č. 5  Pokynu lesního správce 07/2011 – verze 5 

 


