UBYTOVACÍ PORIADOK

Vážení hostia,
Naša chata je rodinného typu a tomu je prispôsobený aj náš ubytovací poriadok. Celú
prevádzku chaty a styk s hosťami zabezpečuje správca a majitelia. Ako hostia by ste mali
dodržiavať určité zvyklosti hostiteľa, preto si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie
nasledovných pravidiel:

1. V deň príchodu sa hosť môže ubytovať v čase od 12:00 hod. do 18:00 hod. Neskorší
príchod je možný, len po dohode so správcom. V deň odchodu musí opustiť chatu do
12:00 hod., pokiaľ nie je s ubytovateľom dohodnutý inak.
2. Hostia nesmú do chaty v žiadnom prípade a za nijakým účelom vpúšťať neznáme
osoby.
3. Psov a iné zvieratá môžete v chate mať len za podmienky, že s tým majiteľ zariadenia
súhlasí. Nie je povolené, aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa.
4. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. je nočný pokoj.
5. Majiteľ nezodpovedá za veci, vrátane peňazí a cenností vnesené hosťom do chaty a
za škodu, spôsobenú na odložených veciach.
6. Prípadné vzniknuté závady, alebo poruchy hláste ihneď majiteľovi.
7. Vnútorný krb sa smie používať iba v zimných mesiacoch a to len so súhlasom
majiteľa. Hosťom je zakázaná manipulácia s ventilmi na radiátoroch!
8. Okná v podkroví sa nedajú úplne otvoriť – slúžia iba ako vetračky.
9. V izbách, alebo v spoločenských miestnostiach chaty hosť nesmie bez súhlasu
majiteľa premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do
prístrojov, televíznych a satelitných prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo
inej inštalácie. Je zakázané prelaďovanie kanálov na satelitnom prijímači.

10. Vo vnútorných priestoroch chaty je prísny zákaz fajčenia! Súčasne v celom areáli
chaty platí prísny zákaz zakladania ohňa, s výnimkou zakladania ohňa v zariadeniach k
tomu určených (kotlík, gril, ohnisko). Taktiež Vás žiadame, aby ste cigaretové ohorky
nehádzali na zem – použite popolník.
11. V celom objekte chaty nie je hosťovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče,
okrem spotrebičov bežného použitia (holiace strojčeky, sušiče vlasov, notebooky,
nabíjačky a pod.)
12. Hosť zodpovedá za všetky škody spôsobené neodbornou a neprimeranou
manipuláciou so zariadením a majetkom chaty. Škody spôsobené hosťom v chate a v
areály chaty musí hosť uhradiť v plnom rozsahu.
13. Hosť je povinný pri odchode z chaty uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické
spotrebiče a osvetlenie miestností, uzavrieť okná a pri odchode zavrieť vchodové
dvere.
14. Hosť je povinný udržiavať poriadok na izbách a spoločenských priestoroch (kuchyňa,
vonkajšie posedenie, chodby) a v deň odchodu ich dať do pôvodného stavu (umyť
riad, uložiť nábytok a zobrať si všetky svoje potraviny.)
15. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu,
kedy si prevzal kľúče. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, majitelia chaty
majú právo ukončiť hosťovi pobyt aj pred uplynutím dohodnutej doby a uplatniť si
prípadnú škodu na majetku a zariadení.

Pred Vašim odchodom nezabudnite:


Vypnúť bojler - vypínač sa nachádza nad WC.



Vypnúť chladničku - zobrať z nej všetky potraviny, vyliať vodu z odparovača, dvierka
chladničky nechajte pootvorené!



Smeti nevhadzujte do kovovej nádoby, ale použite na to určené vrecia na odpad ďakujeme, že ho vytriedite na plasty, sklo a ostatný odpad.

Príjemný pobyt

