UBYTOVACÍ ŘÁD _ Chalupa Jelenka
Je naším přáním, abyste byli s pobytem u nás spokojeni. Proto Vás prosíme o dodrţování následujících
zásad:
 Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej.
 Pobyt začíná nejdříve v 15:00 hodin (klíče od chalupy předá správce), pobyt končí v den odjezdu nejpozději
v 10:00 hodin.
 Zákazník je povinen ihned po příjezdu zaregistrovat do ubytovací knihy veškeré osoby, které využijí jeho
pokoje k přenocování, a to dle seznamu uvedeného na rubové straně Smlouvy ubytování. V opačném
případě bude účtována pokuta ve výši 500,- Kč / noc.
 Prosíme ubytované, aby v chalupě používali přezůvky.
 Pobyt s domácím zvířetem není povolen
 Kouření v celém objektu přísně zakázáno!
 Ubytovaný nesmí mít v prostorách chalupy zbraně, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní
látky nebo jedy.
 Parkování je vyhrazeno před domem, dodržujte zákaz parkování v části mezi domem a stodolou a zákaz
parkování na terase před domem.
 Je zakázáno jakkoliv přemisťovat nábytek v pokoji či mimo něj.
 Je zakázáno regulovat topení přes hlavice na radiátorech, topení lze regulovat pouze prostřednictvím
digitálních termostatů na zdi a to v pásmu od 16-22 stupňů celsia.
 Chalupu je nutno v době nočního spánku uzamykat.
 Při odchodu z chalupy je ubytovaný povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout
spotřebiče, uzavřít okna a dveře.
 Zákazník je povinen uhradit poškození domu nebo poškození nebo úbytek inventáře způsobené během jeho
pobytu. Seznam inventáře tvoří Přílohu č. 1 k Předávacímu protokolu. Úplnost inventáře bude zkontrolována
při předávání chalupy Jelenka v den příjezdu a den odjezdu. Poškození nebo úbytek bude zanesen do
Předávacího protokolu, podle kterého bude vrácena kauce.
 Součástí předání chalupy při příjezdu a odjezdu bude taktéž odsouhlasení stavu elektroměru a zaneseno do
Předávacího protokolu, podle kterého bude vrácena kauce.
 V případě delšího pobytu (1 měsíc a více) může být dohodnut jiný způsob účtování a placení, než jakým
bylo až doposud za služby spojené s pobytem placeno.
 Prosím ŠETŘETE vodou a elektřinou.
 Z bezpečnostních důvodů nenechávejte DĚTI bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostřední blízkosti.
 Pro případ ztráty klíčů či zabouchnutí vchodových dveří jsou náhradní klíče u správce. Při ztrátě klíčů je
klient povinen uhradit náklady související s jejich celkovou výměnou (klíčová vložka, bezpečnostní zámek).
 Majitel chalupy neručí nikomu za ztrátu a škodu na majetku, která mu vznikla vlastní neopatrností a
nedbalostí. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá ubytovaný.


Důležitá kontaktní čísla:

Správce objektu chalupa Jelenka
Jiří Svítek +420 602 108 600, Alena Svítková +420 606 912 900
HORSKÁ SLUŢBA ČR - Špičák 56, 340 04 Ţelezná Ruda
Náčelník: Michal Janďura, +420 606 528 243
T: +420 376 397 273
Nemocnice Klatovy
Adresa: Klatovy II, Plzeňská 929, PSČ 339 01
Telefon: 376 335 111
http://www.nemkt.cz/ambulance/lekarska-pohotovostni-sluzba
Za celý kolektiv spolupracovníků společnosti Etilio s.r.o. Vám přejeme příjemný a nikým nerušený pobyt.
Etilio s r.o.
Vidoulská 31, Praha 5, 158 00
Email:info@jelenka-sumava.cz
mobil: +420 775 414 503

