Ubytovací řád chalupy Hubert
1. Nástup na pobyt je v den příjezdu od 15:00 hod do 18:00 hod., uvolnění chalupy v den
odjezdu do 10.00 hod (pokud nebude domluveno jinak).
2.

K ubytování musí být každý ubytovaný řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned po
příchodu předložit svůj občanský průkaz, popř. platný cestovní pas.

3. Při nástupu bude složena kauce v dohodnuté výši (slouží k vyúčtování el. energie, poplatků
obecnímu úřadu, popřípadě na úhradu škody způsobenou pronajímateli na pronajatém
majetku).
4. Hosté ručí za vybavení a inventář chalupy. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele,
je host povinen škodu uhradit.
5. Hosté zodpovídají za bezpečnost svých nezletilých dětí na chalupě i přilehlém pozemku.
6. Vstup na dětské hřiště, užívání bazénu, tělocvičny a sauny pouze na vlastní riziko. Děti pod
dohledem dospělé osoby. Za případné úrazy neručíme.
7. Uvnitř chalupy je přísný zákaz kouření.
8. Pobyt zvířat pouze po domluvě s pronajímatelem (za poplatek).
9. Zákaz pobytu nenahlášených osob.
10. Pronajímatel nebo jím pověřená osoba má právo provést namátkovou kontrolu stavu celého
objektu, dodržování zákazu kouření, kontrolu počtu osob v chalupě v průběhu pobytu.
Důvodem k ukončení pobytu je pobyt nenahlášených osob, porušení zákazu kouření v
prostorách chalupy a ničení inventáře.
11. Je přísný zákaz manipulování s otevřeným ohněm ve všech prostorách chalupy /kromě
používání krbových kamen ve společenské místnosti/.
12. Prosíme ubytované, aby se v chalupě přezouvali.
13. Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu
ubytovatele nesmí přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny.
14. Ubytovaný je povinen chovat se v ubytovacích prostorách, v domě i na přilehlém pozemku
zahrady, zejména v době od 22.00 hod. do 6.00 hod. tak, aby nerušil klid ostatních
ubytovaných a v okolí.
15. V celém objektu i na zahradě prosíme udržovat čistotu a pořádek.
16. Vchodové dveře od chalupy a přístupovou bránu při odchodu prosíme zamykat.
17. Každou zjištěnou závadu na pokoji či v prostorách chalupy je třeba ihned ohlásit, aby
mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění závady.

18. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě hrubého
porušení dobrých mravů na chalupě, dále také v případě že se stane chalupa nezpůsobilou
užívání a to z jakéhokoliv důvodu.
19. Soukromý majetek ubytovaných není pojištěn.
20. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budov z důvodu
nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem ze střechy a event. náledí kolem budovy.
21. V den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit chalupu do předem domluveného času
a předat ubytovateli klíče od chalupy. Před odjezdem je ubytovaný povinen:
 uklidit po sobě chalupu (umýt a uklidit nádobí a vytřít podlahu a dlažbu, vysát)
 vynést odpadky do popelnice
 vyklidit lednici a odvést si vlastní potraviny
 svléknout veškeré použité povlečení
22. Chalupa bude v den odjezdu předána majiteli ve stavu v jakém byla dána do užívání v den
příjezdu. Nebude-li chalupa uklizena, bude účtován poplatek za úklid ve výši 2.000 Kč.

Děkujeme, že jste se seznámili s ubytovacím řádem.
Přejeme vám příjemný pobyt.
Heslo na Wi-FI: hubert2016
Kontakt na majitele: Jakub Drábek – tel. 777 905 777

