Ubytovací řád středisek setkávání Památníku Terezín
(ubytovny v Magdeburských kasárnách a ve Fučíkově ulici)
-

-

-

-

-

-

Ubytovaní se zavazují dodržovat noční klid od 22:00 do 06:00 hodin.
Vchod ubytovny je uzamčen od 22:00 do 06:00 hodin. V tuto dobu není možné
ubytovnu opouštět, ani do ní vstupovat, výjimku tvoří pouze situace při ohrožení
zdraví a bezpečnosti ubytovaných. Další výjimky uděluje na základě předchozí
žádosti ředitel Památníku Terezín.
V budově ubytovny platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů!
Kouření je povoleno pouze na dvoře budovy, a to pouze do 22:00 hodin, kdy se
přístup do dvora uzamyká.
Návštěvy cizích osob na ubytovně nejsou povoleny bez ohlášení vedoucímu
ubytovny.
Každý návštěvník, který není na ubytovně přihlášen (není ubytovaný), je povinen se
zapsat na vrátnici nebo u vedoucího ubytovny a budovu musí opustit do 22:00
hodin.
Na ubytovně jsou ubytovaným k dispozici kuchyňky. Jejich zařízení a nádobí je
každý ubytovaný povinen po sobě umýt a uklidit.
Ubytovaní se zavazují dodržovat čistotu a pořádek.
Ubytovaní se nenahýbají z oken, hrozí nebezpečí úrazu!
Ubytovaní neodstraňují zarážky bránící plnému otevření oken!
Ubytovaní nepřemisťují nábytek na pokojích.
V případě poškození, rozbití nebo ztráty jakékoliv části vybavení ubytovny je
ubytovaný, který škodu způsobil, povinen ji nahlásit vedoucímu ubytovny a po
dohodě ji v plné výši uhradit.
Klíče od pokojů si po dobu pobytu ubytované osoby nechávají u sebe.
Ubytovaný se prokazuje při vstupu do budovy páskou, kterou obdrží po příjezdu.
Na požádání zapůjčí vedoucí ubytovny ubytovanému žehličku a žehlicí prkno.
Po dobu pobytu budou pracovníky Památníku Terezín uklízena sociální zařízení
a vynášeny odpadkové koše, jiný úklid pokoje proběhne pouze na základě žádosti ze
strany ubytovaného.
Po skončení pobytu je ubytovaný povinen odevzdat klíče od pokoje dle pokynů
vedoucího ubytovny.

Prosíme vedoucí skupiny (pedagogický dozor) o seznámení účastníků semináře (žáků)
s ubytovacím řádem a o dohled na jeho dodržování.
Důsledné dodržování ubytovacího řádu je podmínkou ubytování ve střediscích setkávání
Památníku Terezín. V případě jeho porušení bude na tuto skutečnost neprodleně
upozorněn zaměstnavatel vedoucího ubytované skupiny.
Já, ………………………………………………… (jméno a příjmení), jsem vedoucím ubytované skupiny
…………………………………….(název školy) a vzal(a) jsem na vědomí výše uvedená ustanovení.
……………………………………………… (podpis vedoucí(ho) skupiny). V Terezíně dne …………………

