Info: 0905 456 456
www.chataskleneteplice.sk
Typ ubytovania:

CHATA

4 samostatné izby:

1. izba – dve jednolôžkové postele
2. izba – manželská posteľ + jednolôžková posteľ
3. izba – manželská posteľ + poschodová posteľ
4. izba - manželská posteľ + jednolôžková posteľ

Celková kapacita:

12 osôb

Cena za chatu / noc:
Letná sezóna (máj-september):
1 – 8 osob (3 izby)
130,- eur

9 – 12 osôb (4 izby)
150,- eur

1 – 8 osob (3 izby)
160,- eur

9 – 12 osôb (4 izby)
160,- eur

Zimná sezóna (október-apríl):

Silvestrovský pobyt 300,- eur / chata / noc
V prípade záujmu o samostatnú izbu pri menšom počte ľudí ako je napísané príplatok 10,eur / noc / chata.

Ďalšie informácie + podmienky:
Ceny sú uvádzané s DPH! Vianočný a Silvestrovský termín musí byť obsadenosť minimálne na
5 nocí. Silvestrovský pobyt musí byť obsadený minimálne do 2. Januára. Veľkonočný termín
musí byť obsadenosť minimálne na 4 noci.
Pri 7 a viac dňovom ubytovaní cena možná dohodou.
Ceny zahŕňajú: ubytovanie, ubytovací/rekreačný poplatok, ktorý je 1,- eur / za osobu / na
noc, WiFi, TV. V prípade záujmu - na vyžiadanie k dispozícii gril, ohnisko, kotlík na guláš,
opekacie tyčky.

Odvolanie záväznej rezervácie 14 a menej dní pred jej začatím, je bez možnosti vrátenia
zálohy. Úhrada kaucie pre prípad poškodenia inventáru, znehodnotenia objektu, odcudzenia
časti inventáru, straty kľúčov, porušenia zákazu fajčenia v interiéri je 150 Eur.
Pri rezervácii záloha vo výške 50% z ceny pobytu, treba uhradiť na číslo účtu:
2616596374/1100, rezervácia platí až po obdržaní zálohy.
Pobyt so zvieratami nie je povolený! Zakázané fajčiť v celom objekte, použiť vonkajšie
priestranstvo.
Ubytovanie je možné v deň nástupu od 15.00 hod., odubytovanie v deň odchodu do 10.00
hod. - iná dohoda možná po konzultácii. V opačnom prípade sa bude účtovať ďalší deň
pobytu.
Pri nástupe je potrebné doplatiť celú sumu za pobyt a zároveň kauciu v sume 150,- eur.
Prosím nepoškodzujte, nekradnite, robíme všetko pre Vašu spokojnosť, aby ste sa vrátili
a opäť strávili príjemné chvíle plné oddychu a relaxu!!!
Vaše názory sú našim záväzkom.

UBYTOVACÍ PORIADOK
V ubytovacom zariadení sa môže zdržiavať len ubytovaný hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto
účelom predloží pracovníkovi pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad o
totožnosti.
Návštevy hostí na chatu musia byť pri príchode ohlásené správcovi chaty.
Užívanie ubytovania v ubytovacom zariadení je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými
chorobami.
Hosťa je možné ubytovať od 15.00 hod. dňa nástupu. Chata je hosťovi rezervovaná do 20.00 hod. dňa nástupu
a do toho istého času je chatár povinný hosťa ubytovať, ak nie je v objednávke uvedené inak. V prípade ak hosť
nenastúpi do uvedeného času, chatár môže s izbou voľne disponovať.
Chata poskytuje hosťom služby v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii ubytovacích
zariadení, podľa ktorej je chata zaradená.
Klient pri obsadení chaty vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení a prípadné závady ihneď
nahlási prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia.
Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania
svojich služobných povinností chyžná, údržbár alebo iná osoba poverená majiteľom.
Hosť platí účet za ubytovanie v súlade s platným cenníkom spravidla pred začiatkom ubytovania, resp.
dohodou.
Majiteľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi inú izbu, ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne
nelíši od potvrdenej objednávky.

V izbe a spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť bez súhlasu správcu ubytovacieho
zariadenia prevádzať zmeny na zariadení, ani robiť zásahy do elektrickej a inej inštalácie.
Za klenoty, peniaze a iné cennosti nezodpovedá prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia.
V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. je klient povinný dodržiavať nočný kľud, v opačnom prípade zodpovedá za
svoje činy a v prípade zásahu Polície berie na vedomie skutky a následky stým spojené. Pri závažnom
opakovanom porušení a žiadosti Polície má právo majiteľ chaty s okamžitou platnosťou vysťahovať klienta
zodpovedajúceho za činy skutkové bez náhrady ubytovania a vrátenia platby za pobyt.
Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe,
chodbách a ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.
Klient je povinný pri odchode z chaty uzavrieť vodovodné uzávery - batérie, vypnúť elektrické spotrebiče a
osvetlenie miestností a pri odchode zavrieť dvere, okná. Pre vlastnú bezpečnosť spustiť alarm.
Po ukončení dohodnutej doby na ubytovanie je klient povinný opustiť areál ubytovacieho zariadenia do 10.00
hod. Ak tak hosť nevykoná, má správca právo zaúčtovať mu predĺženie pobytu podľa platného cenníka o ďalšiu
noc.
Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu správca ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne
ubytovaný.
Za škody spôsobené na majetku chaty a okolia resp. za stratu kľúčov zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
V priestoroch celého objektu chaty je zakázané najmä:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poškodzovať alebo ničiť majetok chaty, manipulovať s akýmkoľvek technickým alebo technologickým
vybavením a zariadením chaty a vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť majetku
chaty a osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú.
správať sa nespoločensky, výtržnícky alebo iným spôsobom neakceptovateľne, či už formou slovného
alebo fyzického prejavu.
fajčiť (možnosť fajčenia na mieste vyhradenom pred vchodom do chaty).
držať a užívať narkotiká a iné omamné a zakázané látky.
vstupovať do chaty so živými zvieratami.
vnášať alebo držať u seba predmety ohrozujúce verejnú bezpečnosť, život a zdravie návštevníkov
a pracovníkov.
používať športové náradie a predmety väčších rozmerov (lyže, sánky, bicykle, boxy atď). Tieto
predmety majú vyhradené miesto v chodbe.
organizovať a hrať verejné hazardné hry, rozdávať politické letáky.
narábať s otvoreným ohňom.
používať akékoľvek elektrospotrebiče (okrem predmetov osobnej hygieny) bez prechádzajúceho
písomného povolenia majiteľa.
prenechať a poskytnúť ubytovanie iným osobám, ktoré nie sú hosťami.
vnášať do chaty strelné zbrane a iné nebezpečné predmety.

Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu.
V prípade , že ho závažným spôsobom poruší, správca ubytovacieho zariadenia má právo odstúpiť od zmluvy o
poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby s okamžitou účinnosťou a bez náhrady
poplatku za ubytovanie.
V prípade výtržností, či už pri požití alkoholu alebo akejkoľvek inej látky, resp. neprispôsobilosti má právo
prevádzkar ubytovacieho zariadenia aj za asistencie SBS alebo Polície ukončiť pobyt hosťa s okamžitou
platnosťou.

Sadzobník poplatkov za spôsobené škody:
1. strata kľúčov – 150 EUR (súčasť kľúčov je ovládač pre alarm)
2. porušenie zákazu fajčenia v interiéri – 150 EUR + okamžité ukončenie pobytu
3. poškodenia majetku – v závislosti od rozsahu spôsobenej škody.
Upozornenie: pri poškodení vecí Vám bude účtovaný nielen predmet ale aj náklady spojené s jeho zakúpením
resp. Opravením.
4. odcudzenie majetku chaty – v závislosti od druhu odcudzenej veci + podanie oznámenia na Polícii k začatiu
trestného stíhania za krádež.

V Nitre, dňa 1.3.2014

.............................................................
podpis majiteľa
ubytovacieho zariadenia

www.chataskleneteplice.sk
tel.: 0905 456 456 slovensky, maďarsky
tel.: 0907 696 076 englisch
rezervacia@chataskleneteplice.sk

