
 
 

Ubytovací řád - Chata na konci světa 
 

 

1) Na chatě mohou být ubytováni pouze hosté, kteří jsou k ubytování přihlášeni vyplněním ubytovací knihy. Maximální 
kapacita chaty (30 lidí) nesmí být překročena. Užívání zařízení chalupy je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi 
infekčními nemocemi.  

 

2) K chatě je možno přijíždět vozidly pouze po přístupové cestě a parkovat pouze na určených místech.  

 

3) Nástup na pobyt je v den příjezdu od 16:00 hod. do 16:30 hod, předání chaty v den odjezdu je nejpozději do 10:00 hod. 
(pokud není dohodnuto jinak). Chata i její okolí musí být řádně uklizené (vnitřní i venkovní prostory, gril, zahradní hrací 
prvky, atd.)   

4) V pokoji nebo společenských místnostech nesmí nájemce a hosté bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení, 
nábytek, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.  

5) Kouření je v celém objektu přísně zakazáno!  

 

6) Pohybovat se ve vnitřních prostorech chaty je dovoleno po přezutí/vyzutí z venkovní (především lyžařské) obuvi. 
Přezujte se proto hned v zádveří chaty do vaší domácí obuvi. 

 

7) Pronajímatel poskytne ubytovaným hostům při předání objektu 2 sady klíčů (hlavní vchod + kolárna). Případnou ztrátu 
klíčů stejně jako jinou škodu je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli a uhradit tímto způsobenou škodu (za 
ztrátu klíče 1500 Kč, za jiné poškození odpovídající náhradu). 

 

8) Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10ti let bez dozoru dospělé osoby v prostorách chalupy. 
Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách chalupy a v jejím okolí.  

 

9) Vstup na okolní pozemky, zahradu, les i parkovací plochu je pouze na vlastní nebezpečí. Objednanou chalupu využívají 
hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení, odcizení jejich majetku po dobu pobytu, stejně jako za škody 
způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené, majitel chalupy neodpovídá.  

 

10) V zimním období jsou hosté povinni dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy chalupy kvůli nebezpečí úrazu padajícím 
zmrzlým sněhem nebo rampouchy a možnosti úrazu na kluzkém náledí. Vozidla musí parkovat tak, aby je rampouchy nebo 
padající sníh nemohl poškodit. Pro účely čištění parkoviště chalupy jsou majitelé aut povinni respektovat pokyny pověřené 
osoby k přeparkování. 

 

11) Hosté konzumují jídlo na místech tomu určených jako je jídelna, společenská místnost, venkovní posezení (nikoli na 
pokoji). 

12) Hosté při odchodu z objektu zavřou okna, vodovodní kohoutky a vypnou elektrické přístroje.  

13) Hosté třídí odpad na sklo, plast, papír, kov, bio a směsný odpad. Vyprodukovaný směsný odpad si hosté odváží s sebou 
domů, ostatní likviduje pronajímatel.  

14) Pro plynulý chod chalupy je přísný zákaz vylévání tuků a olejů do odpadu (máme čističku odpadních vod). Rostlinný 
olej hosté slijí do plastových lahví a mohou ponechat u tříděného odpadu.  

15) Do odpadu je rovněž zakázáno vhazovat jakékoliv pevné odpady (vlhčené ubrousky, bioodpad, vložky atd.). 

 



16) Rozdělávání ohně za účelem opékání je povoleno pouze ve venkovním ohništi a grilu, kdy po skončení je nutno oheň 
řádně uhasit.  

 

17) V objektu je zákaz domácích zvířat. 

 

18) Hosté udržují pořádek a čistotu ve všech prostorách a jsou povinni odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej 
převzali v den příjezdu. Povinnost každého při odjezdu je svléknout zapůjčené povlečení a ponechat na posteli. V případě 
neuklizeného objektu má pronajímatel právo požadovat částku až 5000 kč při zvlášť velkém znečištění (bude strhnuto 
z kauce). Součástí ubytovacího řádu je soupis vybavení objektu. 

19) Hosté jsou povinni použít lůžkoviny (prostěradlo, povlečení, spacák – ať vlastní nebo zapůjčené pronajímatelem.      

V případě, že nebude použito, ubytovaný uhradí poplatek 500 Kč na náklady vzniklé s vyčištěním matrace a lůžkovin. 

 

20) Závady, nedostatky nebo připomínky hlásí nájemce pronajímatelem pověřené osobě ihned při předání objektu.  

 
21) Host ubytovaný na této chatě je POVINEN dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej úmyslně poruší, má 

majitel právo pronájem objektu ihned bez náhrady ukončit.  

Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem seznámeni a budou ho 
plně respektovat. 

Děkujeme a přejeme příjemný pobyt. Kaplanovi 


