UBYTOVACÍ ŘÁD CHATOVÉHO STŘEDISKA Tendr
Rekr. středisko může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí k ubytování .Za tímto účelem recepce RS
vyplní podle údajů dokladu totožnosti (pas, občanský průkaz, popř. jiný platný doklad o totožnosti) ubytovací
knihu. Jak u tuzemských hostů, tak u cizinců je povinností ubytovatele zpracovávat jejich osobní údaje podle
zákona č. 565 o místních poplatcích. Ubytovatel vybírá pro obec místní poplatek z pobytu. Osobní údaje
poskytnuté hostem podléhají ochraně podle zákona a jsou použity výhradně pro výše uvedený účel.

Nástup do chatky je možný od 13:00 hod v den příjezdu, není li domluveno jinak.
Od správce obdržíte klíč od chatky a ložní prádlo.
Parkování : Nerespektováním zákazu parkování v celé lokalitě Borný se vystavujete riziku
postihu ze strany Městské policie. Zákaznické parkování - lze parkovat v arealu Tendr – za poplatek.
Pro zaparkování je též určeno nedaleké parkoviště (vedle Myslivny), v sezoně za poplatek.

Uvnitř chat platí ZÁKAZ KOUŘENÍ !
V areálu platí ZÁKAZ VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSŮ. Domácí zvířata NESMÍ zůstávat zavřená v
chatě bez dozoru.
Lůžka a lůžkoviny nejsou určeny pro vaše zvířecí mazlíčky!!!
V chatce a v jejím okolí udržujte pořádek! Nádoba na odpad je umístěna pře recepcí.
Neponechávejte na balkónech bez dozoru cenné předměty, chaty ve vlastním zájmu zamykejte.
Rozdělávání ohně je povoleno pouze na vyhrazeném místě.

Grilovat na balkoně chaty je zakázáno !
Návštěvy neubytovaných a využívání zázemí areálu bez souhlasu správce není povoleno a bude vždy
považováno za minimálně hrubé porušení ustanovení řádu a může být důvodem k předčasnému
ukončení pobytu celé chaty.
Udržujte noční klid od 22:00 hod do 6:00 hod. Nerušte ostatní ubytované, chcete li se bavit déle,
využijte k tomu diskoték, či nočních zařízení v okolí k tomu určených.
Reprodukovaná hudba z chaty či auta v areálu osady přes den nesmí rušit
ubytované hosty ve vašem okolí, po 22. hodině je zakázána zcela.
Z chat není povoleno vynášet nábytek ani jiné vybavení , pouze na balkon.
V den odjezdu je nutné uvolnit chatku do 10.00 hod, není li domluveno jinak.
Před odjezdem je třeba chatku po svém pobytu uvést do původního stavu,
t.zn. uklidit, vysypat a vymýt koš , zamést a vytřít. Lednice vypnutá, odmražená, suchá.
Úklid se týká i balkonu a prostoru před ním !( nedopalky od cigaret , odpadky).
Použité povlečení a klíč předáte správci.
V ceně chaty je kalkulována běžná spotřeba el. energie do 6 kWh denně.
Nadspotřebu, která vám vznikne např. nadměrným vytápěním chaty nebo vařením, jste povinni při
odjezdu uhradit.
Vratná kauce 500,- Kč vám bude vrácena po předání uklizené a nepoškozené chaty včetně jejího
vybavení.
Za každé zaviněné poškození chatového zařízení úmyslné či z nedbalosti odpovídáte a provozovatel
má právo požadovat náhradu.
Porušování ubytovacího řádu bude provozovatelem považováno za důvod k ukončení Vašeho pobytu.
Krásný, příjemný, ničím nerušený pobyt Vám přeje chatové středisko Tendr

