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Čas ubytování je od 15:00h do 17:00h(jinak na základě dohody)
V den skončení smluveného pobytu hosté uvolní objekt nejpozději do 10:00h(jinak na
základě dohody)
V celém objektu je nutno dodržovat čistotu a pořádek.
Opustíte-li objekt na delší dobu, nenechávejte zapnuty elektrospotřebiče,
zvýšenou opatrnost věnujte především při používání rychlovarné konvice!!!
Při použití krbových kamen dbejte zvýšené opatrnosti, dodržujte bezpečnost
provozu těchto topidel!!!
Na chalupě mohou být ubytováni pouze hosté, kteří jsou k ubytování přihlášeni po
předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu
totožnosti.
Z hygienických důvodů nepřijímáme žádná zvířata.
V prostorách chalupy nesmí hosté bez souhlasu majitele přemísťovat zařízení,
provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
Není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou holicích strojků,
vysoušečů vlasů a osobních počítačů.
Kouření je v celém objektu přísně zakázáno!!!
V objektu používáme přezůvky.
Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení majiteli a uhradit tímto
způsobenou škodu 700kč
Za škody způsobené hostem na majetku chalupy odpovídá host.
Pohyb kolem chalupy (zahrada, parkovací plocha,louka,bazén atd.) je pouze na vlastní
nebezpečí hosta.
Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech venkovních i vnitřních
prostorách.
Rozdělávání ohně za účelem opékání je povoleno pouze v grilu ve venkovní pergole a
po každém ukončení je nutno, aby host zajistil oheň proti jeho rozšíření.
Při odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření
vodovodních uzávěrů, zavřít okna a dveře.
Majitel nemovitosti má volný přístup do apartmánu během pobytu za doprovodu min.
jednoho z ubytovaných.
Vchodové dveře je nutno při odchodu zamykat a zabránit tak nepovolaným osobám v
pohybu po objektu.
Za škody na majetku a zdraví ubytovaného nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost.
Pobyt od ………………… do ……………………počet osob……………
Zodpovědná osoba souhlasí s výše uvedeným.

Podpis…………………………………….

