Chatový poriadok
Hasičská chata
Hostia, ktorí si prenajmú ubytovacie zariadenie sa súčasne zaväzujú, že budú dodržiavať
nasledovný ubytovací poriadok.
1.Tento chatový poriadok je povinný pre všetkých ubytovaných hostí.
2. Ubytovať hosťa je možné len po predložení jeho občianskeho preukazu. Prevádzkovateľ je zodpovedný za
ochranu osobných údajov ubytovaných hostí.
3.Hosť platí za ubytovanie v hotovosti pri začiatku pobytu cenu za celý pobyt podľa cenníka. Energie sa platia
zvlášť na konci pobytu!
4.Cenník služieb za ubytovanie je uverejnený v objekte chaty a na internete.
5.Na začiatku pobytu sa vyberá aj záloha 100 EUR, ktorá bude na konci pobytu vrátená pri
nepoškodenom stave odovzdanej chaty.
6.Po príchode si skontrolujte ubytovacie zariadenie a prípadné závady nahláste ihneď.
7.Je zakázané premiestňovanie nábytku alebo jeho vynášanie von z chaty.
8.Na toaletách po použití WC je zakázané vhadzovať okrem toaletného papiera čokoľvek iné.
9.Oheň možno zakladať iba v krbe a na pripravenom ohnisku pri chate.
10.V celej chate je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.
11.V prípade spôsobenia nejakej škody zo strany ubytovaných hostí na zariadení, bude táto škoda uhradená zo
zálohy, ktorá je uhradená pred nástupom na pobyt. Ak by škoda presahovala výšku zaplatenej zálohy, hostia sú
povinní rozdiel sumy doplatiť pred odchodom.
12.Ubytovaní hostia po ukončení pobytu odovzdajú chatu vstave, v akom ju prebrali s prihliadnutím na bežné
znečistenie. V prípade nadmerného znečistenia (výrazná špina, blato, zvratky a pod.) prevádzkovateľ účtuje
poplatok za čistenie a upratovanie zariadenia (min. 50 EUR s prihliadnutím na stav znečistenia, ktorý má právo
posúdiť odovzdávateľ chaty).
13.Pri hrubom porušení chatového poriadku a po zvážení situácie môže prevádzkovateľ privolať policajnú
hliadku, vyzvať ubytovaných, nájomcov, ich hostí k opusteniu objektu bez nároku vrátenia zálohy.
14.V prípade nesúhlasu ubytovaných hostí s postupom prevádzkovateľa, je možnosť

(v opodstatnených

prípadoch) privolať na riešenie vzniknutej situácie predsedu a veliteľa DHZ. Martin Marušin mob. +421 903 471
207 , Róbert Gabrik mob. +421 904 114 797

15.Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné straty osobných vecí v chate a jej areáli.
16.Bez súhlasu prevádzkovateľa nie je možné prenajať si chatu za účelom ďalšieho prenájmu tretej osobe.
V Spišskom Bystrom 1.2.2018

Ľubomír Králik ml. tel.: +421 902 305 182

Prajeme Vám príjemný pobyt.

Cenník
Celoročne:

35 EUR deň

Vrátna záloha:

100 EUR

(platí sa na začiatku pobytu)
(platí sa na začiatku pobytu)

Izba :

10 EUR na jednu izbu

(4 postele)

Spotrebovaná elektrina:

0,3 EUR za kWh

(platí sa na konci pobytu)

Ceny po poškodení
Izbové dvere

40 Eur

Paplón

25 Eur

Vankúš

15 Eur

Matrac

150 Eur

Postelná bielizeň
Krbové sklo
Pohár plastový
Hrnček

25 Eur
100 Eur
1,50 Eur
3 Eur

Kuchynské potreby 5 Eur / kus /
Tanier

5 Eur

Okenica

50 Eur

Okno

250 Eur

Kôš

15 Eur

WC

100 Eur

Pisoár

70 Eur

Umývadlo

100 Eur

Sekera

80 Eur

a iné podľa zváženia chatára.

