Město Jindřichův Hradec
Informační středisko, Panská 136/I.
tel. 384 363 546
IČO 246 875
DOTAZNÍK
pro poskytovatele ubytovacích zařízení
Cílem tohoto dotazníku je zjistit úroveň a vybavenost ubytovacích zařízení.
Pronajímatel …………………………………………………………………………………….
Adresa …………………………………………………………………………………………..
Adresa objektu ………………………………………………………………………………….
Telefon …………………………………… Fax ……………………………………………….

K pronájmu nabízíme :
a)
b)
c)
d)

byt
chatu
motel
rodinný domek

e) rekreační chalupu
f) hotel
g) penzion
h) jiné ubytovací zařízení

Stáří objektu ……………………. let

Pronájem objektu :
a) celoročně od …………………………. do…………………….
b) sezónně

od ………………………….. do ……………………………..

c) krátkodobě ( 1 den a více ) od ……………………… do ………………
d) dlouhodobě ( více než 1 měsíc ) od…………………. do………………

Velikost : celkem……………… lůžek v…………………… pokojích

Skladba :……………………….. jednolůžkových
……………………….. dvoulůžkových
………………………… třílůžkových
…………………………. čtyřlůžkových
………………………….. vícelůžkových
možnost přistýlek :

a) ano

Nabízené prostory
užívané samostatně:
a)
b)
c)
d)
e)

předsíň, kuchyň
WC
Koupelna
Sprchový kout
jiné…………..
………………
………………

Způsob vytápění:
a)
b)
c)
d)

ústřední
plynové
elektrické
na pevná paliva

Možnost stravování v objektu:
a) snídaně
b) polopenze
c) plná penze
Možnost samostatného vaření v objektu:
a) ano
b) ne

b) ne

Nabízené prostory užívané společně
s majitelem nebo dalším uživatelem :
a) předsíň
b) kuchyň
c) WC
d) koupelna
e) sprchový kout
f) jiné…………………..
……………………….

Vybavení:
a)
b)
c)
d)

TV
rozhlas
lednice
telefon

Služby dostupné v místě:
a)
b)
c)
d)

prodejna potravin
směnárna
půjčovna sportovních potřeb
čistírna

Dopravní spojení:
a)
b)
c)
d)

pouze vlastní dopravou
hromadnou dopravou ( vzdálena ………… m )
vlakové
autobusové

Prostředí:
a) kuřácké
b) nekuřácké

Možnost pohybu invalidních osob – bezbariérové prostředí:
a) ano
b) ne

Možnost pobytu psů a koček :
a) ano
b) ne

Orientační cena za lůžko/den……………………………
za celý objekt/den……………………..

Popis okolí, možnosti sportovního a kulturního vyžití:

Souhlasím s uveřejněním poskytnutých informací.
Vyplněný dotazník zašlete na adresu: Informační středisko
město Jindřichův Hradec
Panská 136/I.
377 01 Jindřichův Hradec

Těšíme se na spolupráci.

