
 
 

Provozní řád chaty Pod lesem 

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny a řádné seznámení 

potvrdit svým podpisem. 

Příjezd a odjezd 

1. Ubytování hostů probíhá od 14:00 do 16:00 hodin. Výjimky jsou možné po dohodě 

s majitelem. 

2. Parkování je možné u chaty. 

3. Host chaty bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti správci chaty. 

4. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného 

ceníku provozovateli při příjezdu a předání klíčů od chaty. 

5. Na počátku ubytování přebírá host chatu bez závad. Případné závady je povinen neprodleně 

oznámit správci chaty. 

6. Chata musí být vyklizena a klíče předány správci v den ukončení pobytu nejpozději v 10:00 

hodin. Správce provede zběžnou kontrolu chaty. 

7. V případě, že host předá chatu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda 

v plné výši připsána k úhradě. 

8. Nedopustit aby děti manipulovaly s ovládáním a zapínáním vířivé vany.  

Pravidla chování hostů v prostorách chaty 

1. Ve všech prostorách chaty je přísný zákaz kouření. 

2. Zákaz domácích mazlíčků. 

3. Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do chaty řádně očistili obuv a 

chodili v domácí obuvi. 

4. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostory chaty. 

5. Host nesmí bez souhlasu správce přemisťovat vybavení, provádět jakékoli úpravy a zasahovat 

do elektrické sítě a jiných instalací. 

6. V případě poškození vybavení chaty nebo při ztrátě klíčů je správce oprávněn po hostovi 

požadovat odpovídající finanční náhradu. 

7. Noční klid v chatě platí od 23:00 do 06:00 hodin. 

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku 

1. Každý host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, 

včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. 

2. Vždy zamykejte hlavní vchod. 

3. Veškeré venkovní vybavení jako např. houpačky, klouzačka apod. lze využít pouze a jen na 

vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese při běžném provozu odpovědnost za zdraví hostů. 

Žádáme proto ty hosty, aby nenechávali děti bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů 

nejsou provozovatelem pojištěny. 

4. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující 

zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření 

požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. 

 



 
 

Důležitá telefonní čísla 

 Tísňové volání 112 

 První pomoc 155 

 Hasiči 150 

 Policie 158 

 Správce +420 608 701 015 

 

Vážení hosté, žádáme Vás o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu chaty. Věříme, 

že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu 

dobrých podmínek pro ubytování pro všechny naše hosty. 

 

Všichni hosté chaty jsou povinni dodržovat tento provozní řád. V případě porušení je správce 

chaty oprávněn ubytování ukončit, ihned a bez náhrad. 


