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2.3.2. Hosteli seifi jäetavad esemed pannakse koos vastava nimekirjaga administraatori
poolt kliendi juuresolekul ümbrikusse. Ümbrik suletakse ning sellele kirjutatakse nii
administraatori kui ka kliendi allkirjad.
2.4. Hosteli juures oleva parkla kasutamine
2.4.1. Parklat on lubatud kasutada ainult Pärnu Rannastaadioni klientidel vastava kirjaliku
loa olemasolul. Pärnu Spordikool jätab endale õiguse teisaldada autosid, millel
puudub kirjalik luba.
2.4.2. Parklas parkimine on tasuta.
2.4.3. Parkla on valveta ja Pärnu Spordikool ei vastuta parklasse jäetud autode eest.

PÄRNU RANNASTAADIONI
HOSTELI KODUKORD
1.

2.

HOSTELI REGISTREERIMINE (CHECK IN)
1.1. Hostelisse registreerimiseks on kohustuslik isikut tõendava dokumendi olemasolu, millest
administraatoril on õigus teha koopia. Isikut tõendavaks dokumendiks loetakse:
1.1.1.
Pass
1.1.2.
ID-kaart
1.1.3. Juhiluba
1.2. Hostelisse registreerimiseks on majutatav isik kohustatud täitma registreerimiskaardi.
1.3. Majutusteenuse eest võib tasuda hostelisse registreerimisel või hostelist lahkumisel
vastavalt kehtivale hinnakirjale. Teiste Pärnu Rannastaadioni hosteli teenuste eest, mida
kasutati majutusperioodi jooksul, tuleb tasuda hostelist lahkumisel. Käesolev nõue ei
kehti lepingulistele klientidele ning Pärnu Spordikooliga lepingulistes suhetes olevatele
reisibüroode klientidele, kes tasuvad majutusteenuse eest reisibüroo voucheriga.
1.4. Hostelisse ei registreerita:
1.4.1. Isikuid, kes on alkoholi- või narkojoobes.
1.4.2. Isikuid, kes oma käitumisega võivad häirida hostelis teisi külastajaid.
1.4.3. Isikuid, kes ei ole täitnud punktides 1.1. – 1.3. nimetatud nõudeid.
1.5. Hostelipidaja tagab kliendile broneeritud hostelitoa kättesaadavuse saabumispäeval kella
15-st kuni 18-ni. Pärast kella 18 võib toa(d) ära anda, välja arvatud juhul, kui hilisemast
saabumisest on hostelipidajale teatatud.
HOSTELI POOLT PAKUTAVAD TEENUSED JA NENDE KASUTAMINE
Hosteli poolt pakutavate teenuste nimekiri on esitatud hinnakirjas, mis on kättesaadav
administraatori juures ja ka igas toas. Samuti on hosteli poolt pakutavate üldteenuste loetelu
ja hinnakiri avaldatud Pärnu Rannastaadioni kodu- ja facebook’i leheküljel.
Hosteli poolt pakutavate teenuste kohta on lisainfot võimalik saada hosteli administraatorilt.
2.1. Toitlustamine
2.1.1. Hostelis on kõigile majutusteenust kasutavatele klientidele avatud iseteenindusköök
koos selle sisustusega, sh. nõud. Nõude kasutaja on kohustatud nõud, kas pesema
või panema need nõudepesumasinasse.
2.1.2. Kõigile hostelis majutusteenust kasutavatele klientidele on ette nähtud
hommikusöök (juhul kui hoones on toimiv toitluskoht).
2.1.3. Hostelis majutatavatel gruppidel (7+ inimest) on ettetellimisel võimalik lisaks saada
lõuna- ja/ või õhtusööki. Vastav söögikord serveeritakse majas olevas toitluskohas
(juhul kui hoones on toimiv toitluskoht). Ettetellimus edastatakse hosteli
administratsioonile kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne teenuse kasutamist.
Tellimuses tuuakse ära grupi suurus ja orienteeruv söögikordade aeg. Toitlustamise
kinnitab ja tellib hosteli administratsioon.
2.1.4. Hostelis asuv toitlustuskoht on avatud kõigile (juhul kui hoones on toimiv
toitluskoht).
2.2. Riiete pesemise ja kuivatamise ruum.
2.2.1. Hostelis on kõigile majutusteenust kasutavatel klientidel võimalik kasutada
pesumasinate ja kuivatuskappide ning –trumliga varustatud riiete pesemise ja
kuivatamise ruumi. Riiete pesemise ja kuivatamise ruumi võimaluste kasutamine on
tasuta.
2.3. Seifi kasutamine
2.3.1. Hosteli seifi kasutamist võimaldatakse vaid majutusteenust kasutavatele
klientidele. Seifi kasutamine on tasuta.

3.

HOSTELIS VIIBIMINE
3.1. Hosteli üldkasutatavates ruumides on videovalve.
3.2. Hostel ei vastuta kliendi poolt hostelisse jäetud asjade eest (va. hosteli seifi jäetud asjad).
3.3. Hostelis tuleb käituda heade tavade kohaselt. Nimetatud nõude mittetäitmisel on hosteli
administratsioonil õigus loobuda kliendi edaspidisest teenindamisest.
3.4. Evakuatsiooniplaanid on tubade ustel ja avalikes ruumides nähtaval kohal.
3.5. Öörahu algab hostelis kella 23-st ja kestab kuni 06-ni.
3.6. Hosteli majutusteenust kasutavate klientide külastamine on võimalik kell 08-st kuni kella
22-ni, muul ajal peab külastaja maksma majutusteenuse eest kehtiva hinnakirja alusel.
3.7. Suitsetamine Pärnu Rannastaadioni ruumides ja territooriumil on KEELATUD! Nimetatud
nõude mittetäitmisel on Pärnu Spordikool õigus küsida leppetrahvi summas kuni 100 eurot
ning loobuda ka kliendi edaspidisest teenindamisest.

4.

HOSTELILE TEKITATUD MATERIAALSE KAHJU KOMPENSEERIMINE
4.1. Hosteli vara suhtes tuleb käituda heaperemehelikult.
4.2. Pärnu Spordikoolil on õigus nõuda kliendi poolt tekitatud materiaalse kahju
kompenseerimist. Kahju kompenseerimise suuruse aluseks on tekitatud otsene kahju,
millele lisanduvad kahju kõrvaldamisega seotud kulud.

5.

HOSTELIST LAHKUMINE ja VÄLJAREGISTREERIMINE (CHECK-OUT)
5.1. Igakordsel hoonest lahkumisel võib majutusteenust kasutav klient toa uksekaardi endaga
kaasa võtta või administraatorile jätta. Toa uksekaardi kaotamisel on Pärnu Spordikoolil
õigus küsida leppetrahvi summas 30 eurot.
5.2. Toa uksekaart tagab majutusteenust kasutavatele klientidele:
5.2.1. sissepääsu tuppa – toast lahkudes võtke uksekaart alati kaasa;
5.2.2. toa elektriühenduse, sisestamisel selle toa kaardihoidikusse;
5.2.3. sissepääsu vajalikesse ruumidesse (iseteenindusköök, riiete pesemise ja kuivatamise
ruum, välisuksest majja).
5.3. Hostelist väljaregistreerimine (check-out) on hiljemalt kell 12. Hilisem check-out on
võimalik vaid kokkuleppel administraatoriga.
5.4. Hostelist väljaregistreerimisel tuleb toa uksekaart tagastada ning tasuda kõikide
kasutatud teenuste eest.

6.

KODUKORRA KEHTIMINE
6.1. Käesolev kodukord kehtib Pärnu Rannastaadioni hosteli klientidele, kes on kohustatud
ettevõtte ruumides ja territooriumil järgima kodukorras sätestatut.

Pärnu Spordikooli juhtkond

