Marek Ministr , Chatařská ev. č. 748, 463 12 Liberec Vesec XXV, IČO : 460 52 925
Provoz : Chaty u veseckého rybníku p.č.1677/2, Liberec

Ubytovací řád chaty
Obecné
•
•

•
•
•
•
•
•

Převzetím klíče od chaty se host zavazuje zařízení užívat v souladu s ubytovacím řádem, vyvěšenými
protipožárními směrnicemi.
Provozovatel může ubytovat hosta, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským
průkazem nebo jiným průkazem totožnosti, provozovatel zpracovává osobní údaje pro splnění
zákonných povinností a oprávněného zájmu – GDPR.
Ubytování v den příjezdu je možné po 15 hod. (případně dle dohody), v den ukončení pobytu je
nutno chatu uvolnit nejpozději do 10 hod.
Pro uložení kol slouží prostor určený ubytovatelem, jejich nošení do chaty je zakázáno.
Parkování na pozemku je povoleno v horní části na rovné ploše. Každá chata má určeno jedno
parkovací místo. I přesto, že parkovací plocha je oplocena, doporučujeme nenechávat ve voze
žádné cennosti ani předměty, jež by mohly být zájmem potencionálních zlodějů.
V době mezi 22. 00 a 7.00 hod. je nutno dodržovat noční klid.
Pokud si s sebou přivezete vašeho domácího mazlíčka, jste povinni zajistit klid, čistotu a bezpečnost.
Hosté jsou ve vlastním zájmu povinni důsledně zamykat hlavní vchod. Hlídejte si prosím Vaše klíče
- v případě jejich ztráty jsme nuceni účtovat náklady spojené s výměnou zámků a s tím spojených
prací ve výši 500,-Kč.

Chata
•
•
•
•
•
•
•

V celé chatě je zákaz kouření, rozdělávání otevřeného ohně, zapalování svíček a pyrotechniky,
V chatě se pohybujte v domácí obuvi, přezouvejte se v zádveří.
Host je povinen dodržovat zásady hygieny, čistoty a pořádku ve všech prostorách chaty.
Domácí mazlíček může obývat chatu pouze v přízemí, do podkroví je vstup zakázán!
Šetřete energií – nenechávejte rozsvícená světla v místnostech kde nejste, šetřete vodou. V případě
použití přímotopného vytápění, topení při odchodu z chaty vypněte!
V chatě nesmí být bez souhlasu provozovatele přemísťován nábytek a ani jinak nic měněno.
V chatě není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých.

Zahrada
•
•
•
•
•

•
•

Oheň je možné rozdělávat pouze v ohraničeném ohništi.
Naštípaným dřívím z dřevníku je zakázáno topit. V případě zájmu je možné zakoupit přepravku
K dispozici je venkovní gril, na kterém vždy používejte hliníkové podtácky. Pro grilování používejte
výhradně k tomu určené grilovací uhlí nebo brikety.
Venkovní dřevěný nábytek nepřemísťujte.
Domácí zvířata mohou být ubytována pouze za poplatek. Domácí zvířata se v areálu mohou
pohybovat pouze na vodítku a s ochranným košíkem. Majitel domácího mazlíčka je povinen
případné extrementy neprodleně uklidit.
Dětské houpačky jsou pouze pro ubytované hosty, jsou určeno pro děti do 10let. Děti musí být v
doprovodu a pod dohledem dospělé osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
Nevstupujte na osázené svahy a skály na krajích pozemku.

V případě, že dojde ke škodě na majetku (ať již na vnitřním nebo na venkovním zařízení chaty, zahradě
apod.), jsou hosté povinni bezodkladně o tom informovat provozovatele a uhradit případné náklady na
opravu / výměnu. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je
hrubým způsobem poruší, má provozovatel chaty právo odstoupit od poskytnutí ubytovací služby před
uplynutím dohodnuté doby.

V Liberci dne 26.12.2022
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