ZÁSADY
poskytování ubytování Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a
autoopravárenství Čech a Moravy
v ubytovně Černý Most, Bouřilova ul. č.p. 1105
1.

Krátkodobé ubytování v ubytovně je poskytováno členům OS a jejich rodinným příslušníkům
jako výhoda členům odborových organizací. Výjimečně může být poskytnuta i nečlenům za
odlišných podmínek.

2.

Žádostí o ubytování se provádí přímo na OS
žadatele vyhovět je provedena rezervace.

3.

Samotné ubytování se pak provádí předáním klíčů ubytovávaným přímo na OS. OS může
požadovat ověření totožnosti ubytovaného, předložením občanského průkazu nebo pasu a může
rovněž požádat o ověření členství k OS předložením průkazu OS.

4.

O ubytování je vedena řádná evidence v souladu se zákonem č. 135/1982 Sb., která obsahuje:
-

telefonicky nebo e-mailem, a lze-li požadavku

jméno ubytovaného člena a jeho rodinných příslušníků - trvalé bydliště
číslo OP (všech ubytovaných, pokud OP vlastní)
název základní odborové organizace

5.

Ubytovaní se řídí ubytovacím řádem, který je zveřejněn v prostorách chodby domu a pokyny
pro ubytování vydané OS, které ubytovávaný obdrží při vyzvednutí klíčů.

6.

Poplatek za ubytování je splatný na OS v den nástupu, nebyl-li poukázán předem buď
složenkou na adresu OS nebo převodním příkazem na účet OS 2000179329/0800. Při
těchto platbách je potřeba uvádět specifický symbol 67905.
O provedení platby v hotovosti vystaví pověřený pracovník OS příjmový doklad.
Výše poplatku za ubytování na osobu a den činí:
Člen OS a rodinný příslušník - 220 Kč pro dospělého, 170 Kč pro dítě do dovršení 16 let věku na
osobu a den. Ostatní - 370 Kč na osobu a den.
Při nenastoupení rezervovaného ubytování bez řádné omluvy je možné požadovat
smluvní storno poplatek ve výši 100 Kč za den.
Úhrada za ubytování se nevztahuje při poskytnutí ubytování funkcionářům OS při akcích přímo
souvisejících s výkonem funkce, popř. při ubytování při služebních cestách na ostatní akce
organizovaných OS nebo na základě rozhodnutí vedení OS.

7.

Ubytovaný - přebírající je odpovědný za řádné zacházení se zařízením bytu. Případnou vzniklou
škodu na vybavení je ubytovaný povinen neprodleně oznámit a škodu uhradit při odevzdávání
klíčů od bytu, není-li dohodnuto jinak.

8.

Ubytování s domácími a cizokrajnými zvířaty (psy, kočkami, morčaty, ptáky, činčilami,
fretkami, hady, akvarijními rybkami) a jinou zvířecí havětí je zakázáno!

9.

Ubytování je ukončeno odevzdáním klíčů od bytu dohodnutou formou.

10.

Údržbu ubytovacího zařízení, nezbytný úklid a výměnu použitého prádla zajišťuje OS.

11.

OS zajistí v bytě vyvěšení pokynu pro ubytování.

Platné od 1.1.2010

