Ubytovací poriadok
Vážení hostia, Chata pri jazere je chata rodinného typu a tomu je prispôsobený aj náš ubytovací
poriadok.
V každom z apartmánov je detská postieľka. Pre najmenšie deti je v chate chodák a hračky, pre staršie
spoločenské hry.
- v oboch apartmánoch je kávovar dolce gusto, ak pijete túto kávu, myslite pri nákupe na
kapsule :)
JAZERO:
Pred chatou je jazero, sú v ňom ryby, kúpanie na vlastnú zodpovednosť, prosíme Vás, aby deti
nevhadzovali do jazera skaly, je vyfóliované a boli by sme radi, aby si aj iní hostia v každom ročnom
období užili pohodlie pri vode. Prizerajte si psov, pretože sa im môže stať, že z vody po folii nebudú
môcť vyliezť von. V zimných mesiacoch jazero zamŕza, nie je však pôchodzne!!!
Ďalej si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavania nasledovných pravidiel:
PRÍCHOD:
- v deň príchodu sa môžete ubytovať od 14:00 hod. do 18:00 hod., neskorší alebo skorší príchod
je možný len po dohode so správcom chaty, ktorému je to potrebné hlásiť vopred - voda v chate je
z vlastnej studne, filtrovaná, testovaná, kto chce, môže si samozrejme kúpiť v obchode na pitie.
Na varenie a kúpanie je nezávadná.
POBYT:
- dodržujte nočný kľud od 22.00 -6:00
- prísny ZÁKAZ fajčiť vo vnútorných priestoroch, popolníky sú na oknách pred vstupom. prosíme Vás, aby ste vo vnútorných priestoroch chaty používali prezuvky, resp. nechodili v
topánkach z vonku
- v deň príchodu prosím skontrolujte stav chaty, jej vybavenosť a funkčnosť vybavenia a
akékoľvek závady nahláste správcovi chaty
- v prípade použitia viac lôžok ako bolo zaplatené bude lôžko doúčtované
- v chate nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem spotrebičov pre osobnú
potrebu (sušič vlasov, holiaci strojček, notebook, nabíjačka a pod.)
- hostia nesmú do chaty v žiadnom prípade a za nijakým účelom vpúšťať neznáme osoby - v
chate nepresúvajte svojvoľne nábytok
- ak ste partia ubytovaná v oboch apartmánoch a presúvate si riad, VŽDY HO TREBA
VRÁTIŤ do apartmánu, kam patrí!
- v chate je elektrické kúrenie riadené diaľkovo, preto nemanipulujte s radiatormi, v prípade, že
sa Vám zdá chladnejšie, môžete si prikuriť krbom.
- riadiátory majú senzor, ak budete dlšie vetrať, vypnú sa, preto Vás žiadame, aby ste okná
nenechavali v zime otvorené počas vašej neprítomnosti, prípadne, ak sa Vám zdá príliž teplo,
napíšte správcovi chaty, teplotu zníži.
- v lete sa v chate nekúri
KRB: krb je elektrický, v spodnej časti má mriežku, ktorá sa dá otvoriť a ovládať tak ohrev alebo
môžete použiť malý diaľkový ovládač. Krb môžete mať zapnutý len pre atmsféru, bez toho aby kúril,

záleží na nastavenej teplote. Kúri vtedy, keď fúka z neho vzduch.
Posteľnú bielizeň a uteráky sa NEvymieňajú denne, slúžia na celý pobyt - pri ďalšej výmene počas
pobytu účtujeme za posteľnú bielizeň 5,-€/ks

Odpad:
- Žiadame Vás o triedenie odpadu, v každom apartmáne sa nachádzajú nádoby na to určené.
SKLO, KOMUNÁLNY odpad a PAPIER/ PLASTY, kuchynský odpad prosím
nevhadzujte do komunálneho odpadu, ale do nádoby na to určenej.
OHORKY z cigariet nevysypujte do interiérových košov.
ZVIERATÁ:
- ubytovanie spolu s domácimi zvieratami poskytujeme po vzájomnej dohode za príplatok
10€/noc
- zvieratá NIKDY nenechávajte v chate bez dozoru,počas Vašej neprítomnosti máte k dispozícii
vonkajšiu volieru.
- zvieratá NESMÚ odpočívať - ležať na lôžku alebo inom zariadení, ktoré slúži na odpočinok
hosťa
- zvieratám v žiadnom prípade nedávajte hračky určené deťom, ktoré sú súčasťou chaty - na
kŕmenie zvierat sa nesmie používať invertár, ktorý slúži na prípravu alebo podávanie
pokrmov hosťom, prineste si prosím vlastný
- žiadame Vás, aby ste psov nepúšťali na pieskové plochy a pozbierali neporiadok v
okolí chaty, ktorý vaši miláčikovia urobia
Počas pobytu prosíme ihneď hláste prípadné vzniknuté závady správcovi chaty
ODCHOD:
- v deň odchodu prosíme o opustenie chaty do 10.00hod., možnosť stanovenia ubytovacieho
času inak je nutné dohodnúť vopred
- hostia sú povinní pri každom odchode z chaty uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť
elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzavrieť okná, vchodové dvere, nenechávať
zapnutý krb
- v deň odchodu prosíme dať

chatu do pôvodného stavu (umyť a uložiť riad,
zobrať si VŠETKY svoje potraviny, umyť krb a kotlík, ak ste ho
používali ) a nechať kľúč vo dverách.

EXTERIÉR:
Areál je oplotený elektrickým oplotkom pre kone, prosíme, aby ste si dávali pozor a oplotky v
žiadnom prípade neotvárali. Kone môžete kŕmiť - jablká, pečivo, mrkva, seno… môžete ísť k nim aj
do oplotku, prosíme Vás však o zodpovednosť, malé deti nepúšťajte bez dozoru dospelej osoby. V

altánku sú lehátka aj vonkajšie hračky, na noc prosíme upratať, býva veterno.
K dispozícii máte altánok, plynový gril aj kolík.
Horák ku kotlíku je pod grilom.

Poplatok za plyn je 10€ paušálne, je jedno či používate gril každý deň alebo

len raz, kotlík detto.
Myslíte na to, že gril aj kolík budú po Vás používať iní hostia, preto ich

vždy po použití
vyčistite vrátane roštov a nádoby na olej v skrinke pod grilom!!

V celom areáli chaty(exteriér aj interiér) platí prísny ZÁKAZ zakladania ohňa s výnimkou
zakladania ohňa v zariadeniach k tomu určených (kotlík, gril)
Pri použití vonkajšieho grilu je nutné skontrolovať či je

fľaša s plynom riadne uzavretá.

Z vonkajšej strany altánku máte k dispozícii hadicu, pod ktorou je odtoková mreža. Slúži na
umývanie kotlíka, grilu, preto ho prosím neumývajte v chate, na umývanie znečistených
topánok, bicyklov alebo psov a pod.
V chate prosíme o uvážlivú spotrebu vody z dôvodu jej obmedzenej kapacity - vlastný zdroj pitnej
vody.
Po odovzdaní a skontrolovaní chaty správcom sa hosťom vracia zábezpeka, pričom škody spôsobené
hosťom na majetku a zariadení chaty musí hosť uhradiť v plnom rozsahu. Prípadne vzniknuté škody
budú započítané so zábezpekou.

Za mimoriadne znečistenie chaty (blato, zvratky, žuvačky, krv alebo nadmerne veľa chlpov po
psoch) je účtovaný poplatok od 20,-€ do 100,-€
Majitelia chaty nezodpovedajú za vnesené veci ubytovaných hostí a ani za škodu na odložených
veciach.
Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu má správca právo vstúpiť do chaty za
účelom odstránenia havarijných stavov v objekte.
V prípade zistených závad po odchode hostí z objektu, je naďalej za škody zodpovedný nájomca.
Poplatok 20€ bude strhnutý z kaucie v prípade neupratania riadov.
Poplatok 20€ bude strhnutý z kaucie v prípade netriedenia odpadu.

Tešíme sa, že ste si vybrali našu chatu a želáme príjemný pobyt a ĎAKUJEME za
dodržiavanie prevádzkového poriadku.

