
Ubytovací řád horské chaty - Lyžařská 

Obecné 

 Ubytování v den příjezdu je možné po 14 hod. (případně dle dohody), v den ukončení 

pobytu je nutno chatu uvolnit nejpozději do 10 hod. (případně dle dohody) 

 Pro uložení lyží, saní a pod. slouží  pouze lyžárna, jejich nošení do objektu je 

zakázáno.  

 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 tím spojených prací ve výši 3.200Kč.   

 Ubytovaný je povinen před odjezdem provést úklid a to vysátím koberců , zametením 

a setřením keramické dlažby na chodbách, v koupelnách, společenské místnosti, 

sociálních zařízeních, apod. , pokud tento úklid neprovede, bude mu započtena částka 

ve výši 1.500,- kč 

Chata 

 V celé budově je zákaz kouření, rozdělávání otevřeného ohně, pyrotechniky, 

používání elektrických a plynových přístrojů (vyjma holicích strojků a fénů). 

 V budově se pohybujte v domácí obuvi, přezouvejte se v zádveří a boty uchovávejte v 

botníku.  

 Vynášení nábytku ven z chaty jest zakázáno ! 

 Ve vašem pokoji i ve společných prostorách dodržujte čistotu, v kuchyni po sobě 

nádobí průběžně uklízejte, dodržujte uvedená pravidla (třídění odpadu atd.) 

 Šetřete energií – nenechávejte rozsvícená světla v místnostech kde nejste, šetřete 

vodou, šetříte tím vlastní náklady. 

Okolí chaty 

 Oheň je možné rozdělávat pouze v ohraničeném ohništi a nebo na grilu. 

 K dispozici je venkovní gril s žulovou deskou a nářadím (kleště, rošty …) 

 Máme k dispozici i větší rožeň na sele, živáň apod. 

 Dětské hřiště je soukromé, pouze pro ubytované hosty, je určeno pro děti do 10let. 

Děti musí být v doprovodu a pod dohledem dospělé osoby, která zodpovídá za jejich 

bezpečnost. Podmínkou použití je dodržování podmínek provozního řádu hřiště, který 

je k dispozici v chatě . 

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 správce a uhradit 

případné náklady na opravu / výměnu. 

 


