UBYTOVACÍ ŘÁD
Vážení hosté,
žádáme Vás o seznámení se s ubytovacím řádem Chaty Pod Vyhlídkou.
!

V chatě je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně, vyjma krbových kamen v chatě a mimo
chatu pouze v zahradním grilu (krbu) pod podmínkou účasti dospělé osoby. Sužují nás velká
sucha a je nutné dbát zvýšené opatrnosti - uhašení ohně po grilování, čištění krbových kamen
odsavačem popela...
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nedopalky odkládejte na určené místo, nikdy je nepohazujte po lese
ubytování je možné od 14 hodiny v den příjezdu, pokud nebude dohodnuto jinak
před ubytováním je nutné předložit platný doklad totožnosti a podepsat registrační kartu
před počátkem ubytování je host seznámen se základní obsluhou vybavení chaty. Pokud
dojde k poškození chaty, venkovního vybavení, zařízení je host povinen škodu uhradit
v chatě je nutné používat domácí obuv
je nutné dodržovat pořádek a čistotu jak v chatě, tak v jejím okolí. Používat šetrné mycí
prostředky a kosmetiku... Host bere na vědomí, že se chata nachází v blízkosti vodního v
chráněné krajinné oblasti
hosté mohou využít zdarma připojení k internetu prostřednictvím wifi
host nesmí přemisťovat vybavení a provádět jakékoliv úpravy, ani zásahy do elektrické sítě a
dalších instalací. Vč. výměny žárovek.
děti do 12-ti let musí být pod dozorem dospělých a dospělá osoba nese plnou odpovědnost
za případné škody způsobené dítětem
host je povinen při odchody za chaty zkontrolovat zhasnutá světla, vypnout TV, zastavit vodu,
uzavřít okna, nechat vyhasnout oheň v krbu (nikdy nehasit vodou!!!), zamknout a zapnout
poplašné zařízení
vzhledem k členitosti terénu, je nutné věnovat zvýšenou pozornost při pohybu kolem chaty,
u vody, nebo přímo na vodě
při plavbě na pramici je nutné mít sebou lano, výlevku, vesla a seznámit se s ovládáním
bateriového motoru (samostatný návod)
host odpovídá za svého domácího mazlíčka, i když jste v přírodě poklízejte výkaly kolem
chaty. Domácí mazlíček je povolen pouze v prvním nadzemním podlaží
host je povinen zabezpečit své i zapůjčené věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo
poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel chaty ručí za
ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.
při ukončení ubytování je host povinen dát všechny věci na své místo, provést základní úklid
kuchyňské linky, vyklidit lednici, odvést zbytky potravin zkontrolovat zda jsou vypnuta
všechna elektrická zařízení a opustit chatu do 10 hod (není dohodnuto jinak)
Každý je povinen neprodleně ohlásit provozovateli chaty či jiné osobě nebezpečí požáru,
situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše,
aby zabránil šíření požáru či odvrátit hrozící nebezpečí
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hosté berou na vědomí, že k odhazování hygienických potřeb (hygienické vložky, tampony,
plastové tyčinky apod.) slouží odpadkové koše. Používání separačního WC věnujte zvláštní
pozornost (samostatný dokument)

Při nedodržení ubytovacího řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně
dohodnutým termínem odjezdu bez možnosti vrácení finančních prostředků.

Děkuji, že jste věnovali pozornost ubytovacímu řádu Chaty Pod vyhlídkou a přeji krásný a ničím
nerušený pobyt.
PROVOZOVATEL:
ANIMA-INVEST s.r.o.
Jiří Kříž

Důležitá čísla:






tísňové volání 112
první pomoc 155
hasiči 150
policie 158
provozovatel +420 775 077 795

