
Safari Lodge Safari Kemp Safari Park Resort 

 

 

                                                                                        

Registrační karta hosta (vyplnění hůlkovým písmem) 
 

Číslo rezervace       Termín pobytu                                      Číslo pokoje (vyplní recepce) 
   

 
1. OSOBA: 

Jméno:       Příjmení: 

Datum narození:    Číslo OP nebo číslo pasu: 

Adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ, stát):  

     

Telefonní kontakt: 

 
2. OSOBA: 

Jméno:       Příjmení: 

Datum narození:    Číslo OP nebo číslo pasu: 

Adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ, stát):  

      

 
3. OSOBA: 

Jméno:       Příjmení: 

Datum narození:    Číslo OP nebo číslo pasu: 

Adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ, stát):  

     

 
4. OSOBA: 

Jméno:       Příjmení: 

Datum narození:    Číslo OP nebo číslo pasu: 

Adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ, stát):    

    

 
5. OSOBA: 

Jméno:       Příjmení: 

Datum narození:    Číslo OP nebo číslo pasu: 

Adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ, stát):    

   
 

· Souhlasím, že dojde-li během mého pobytu k ublížení na zdraví nebo ztrátě či poškození majetku, uvědomím o tom co 
nejdříve vedení Safari park Resortu. Dále beru na vědomí, že veškeré spory, které mohou vzniknout, se budou řešit 
podle právního řádu České republiky. 

· Ubytovatel nenese žádnou odpovědnost za peníze a cennosti hostů, které nejsou uloženy v hotelovém trezoru. 
· Svým podpisem  Souhlasím s úhradou všech nákladů spojených s mým pobytem v Safari Park Resortu. 

               
              Souhlasím se zasíláním informací a nabídek e-mailem 

 
 
Datum a podpis hosta ……………………………………………………………. 
 
Podpisem potvrzuji, že jsem byl seznámen/a se zásadami zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 
jejichž úplné znění je k dispozici na www.safariparkresort.cz , na recepcích Safari Park Resortu a v informační knize návštěvníka. Beru na vědomí, 
že poskytované údaje jsou správcem ZOO Dvůr Králové a.s. zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a to za účelem (i) uzavření a splnění 
smlouvy o ubytování a poskytování souvisejících služeb a dále za účelem (ii) splnění povinnosti uložené správci údajů právním předpisem. 
Podpisem uděluji výslovný souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, zejm. zasíláním obchodních informací, 
nabídek a sdělení. 

                                                                                                                                                                                                                            Příloha Ubytovacího řádu a OSP 2021 


