
Hotel disponuje (uve ďte po čet) .......  bezbariérovými pokoji. 

Pokoje by m ěly být vybaveny následovn ě: 
(prosíme zatrhnout vyhovující, popřípadě doplnit vysvětlením): 

VSTUPY DO BUDOVY, SPOLEČNÝCH PROSTOR, POKOJŮ
*Vstup do hotelu je bez schodů a plocha je vodorovná 
(případně je vstupní plocha ve sklonu) ano ne
* Bezprahový přístup do všech prostorů
(vstupní hala, restaurace, pokoje, atd…) ano ne
* Přístup k pokojům výtahem             ano ne
* Umístění pokojů v přízemí ano ne

DVEŘE
* Šířka dveří do pokoje min. 800mm ano ne
* Šířka dveří do koupelny min. 800mm ano ne
* Šířka dveří do výtahu min. 800mm ano ne

KOUPELNA, WC
* V koupelně je vana ano ne
* V koupelně je sprchový kout ano ne
* Sprchový kout má předepsaný rozměr 1400x1400mm ano ne
  (uveďte případně váš rozměr)
* Manévrovací prostor v koupelně min. 800mm ano ne
* Pomocná madla v koupelně i WC ano ne
* Nejmenší rozměr WC 1600 x 1800mm ano ne
* Na WC je umývadlo ano ne
* Dveře z WC i koupelny se otvírají směrem ven ano ne
* Umývadla mají pákové baterie ano ne
* Závěsná umyvadla (s možností podjezdu s vozíkem)               ano ne

RŮZNÉ
* Prvky ovládané rukou (vypínače, zásuvky, dveřní kliky
  splachovače)  jsou ve výšce 600 – 1200mm ano ne
* Volný prostor před a vedle postele min. 800mm ano ne
* Manévrovací plocha v chodbě pokoje je min. 1200x1500mm
  (pro vstup do koupelny a WC) ano ne
* Personál na komunikaci s hendikepovanými proškolen ano ne
* Ubytovatel umí zajistit na vyžádání asistanční službu ano ne

POMŮCKY K ZAPŮJČENÍ: 
* Matrace (podložka) ke zvýšení lůžka: ano ne
* Nástavec na WC                         ano ne
* Invalidní vozík do sprchy ano ne
* Stolička do sprchy ano ne

DODAVATEL:  Domena, s.r.o., Atrium Hotel, Nový Smokovec 42  RAZÍTKO:
                       062 02  Vysoké Tatry
JMÉNO ODPOVĚDNÉ OSOBY: Mgr. Paula Kelleová
DNE:          28.11.2011                                                                       

Požadavky na vybavení p ři ubytování host ů s invalidním vozíkem

Prosíme vyplňte všechny údaje pravdivě a kompletně. Údaje o rozměrech prosíme vyplňujte i v případě, 
že jsou nižší než námi uvedené a vy jste museli zatrhnout odpověď „ne“. 


