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Ubytovací řád
Vážení hosté, vítáme Vás u nás a přejeme Vám příjemný pobyt, zároveň prosíme o dodržování
ubytovacího řádu.

1. Převzetím pokoje od recepčního se host zavazuje zařízení užívat v souladu s ubytovacím
řádem, vyvěšenými protipožárními směrnicemi.
2. Pokud budete potřebovat informace nebo budete mít jakýkoliv dotaz neváhejte mne
kontaktovat na +420 606 109 209.
3. Ubytováváme hosty, kteří se prokáží cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným
průkazem totožnosti. Po předložení těchto dokladů obdrží klíš od chaty. V případě ztráty
klíčů je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit.
4. V chatě může být ubytována pouze osoba, která je řádně přihlášena.
5. Chata je povinna na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat od
14:00 hod nejpozději do 19.00 hod. Do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li
objednávkou určeno jinak. Při pozdním příjezdu je nutné oznámit čas příjezdu alespoň
telefonicky.
6. Host užívá pokoj po dobu, na kterou bylo ubytování sjednáno. Nedodrží-li host tuto
lhůtu, může mu Chata účtovat pobyt za následující den. Host je povinen v den ukončení
pobytu vyklidit pokoj do 10:00 hod a vrátit klíč.
7. Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb. Za
škody, které způsobí na majetku chaty odpovídá podle platných předpisů. Host je
povinen dodržovat zásady hygieny, čistoty a pořádku ve všech prostorách chaty.
8. Kouření je zakázáno ve všech prostorách chaty.
9. Na pokojích nesmí být bez souhlasu přemísťován nábytek a ani jinak nic měněno. Pro
lyže, kola apod. je určen zastřešený prostor vedle chaty.
10. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů kromě těch, kterými jsou
vybaveni pokoje anebo hostům slouží k jejich osobní hygieně (holící strojky, sušiče vlasů
apod.).

11. Domácí zvířata mohou být ubytována pouze za poplatek a se svolením. Dbejte prosím na
hygienu a čistotu svých domácích zvířat.
12. Host je povinen při každém odchodu z chaty zamknout a klíče si vzít s sebou.
13. Noční klid je pro ubytovací část chaty stanoven od 22.00 do 7.00 hodin a host se chová v
tuto dobu tak, aby nerušil ostatní.
14. V pokojích nebo společných prostorách není z bezpečnostních důvodů vhodné
ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých.
15. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným
ceníkem zpravidla při začátku pobytu. Účet je splatný při předložení. Ceník ubytování je k
nahlédnutí na internetových stránkách www.ubytovani-dana.cz
16. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým
způsobem poruší, má vedení chaty právo odstoupit od poskytnutí ubytovací služby před
uplynutím dohodnuté doby.

