
         UBYTOVACÍ    Ř  ÁD CHATOVÉHO ST  Ř  EDISKA 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 14:00 hod v den příjezdu, není li domluveno jinak.
Od správce obdržíte klíč od chatky a ložní prádlo.
Doplatek pobytu je nejpozději  při příjezdu, předčasným odjezdem nevzniká právo na vrácení peněz za 
nevyčerpané ubytování.
Parkování :  Nerespektováním zákazu parkování v celé lokalitě Borný se vystavujete riziku postihu ze strany Městské 
policie.  Lze parkovat v arealu Tendr. (Zákaznické parkování ) – za poplatek.   Pro zaparkování je též určeno nedaleké
parkoviště  (vedle Myslivny), 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! Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny před recepcí. Prosíme o roztřídění 
odpadu. Neponechávejte na balkónech bez dozoru cenné předměty, chaty zamykejte. 

Rozdělávání ohně je povoleno pouze na vyhrazeném místě.
Grilovat na balkoně chaty je zakázáno ! Není povoleno používání vlastních elektrických
spotřebičů (topení, el. grily, pivní chlazení, prodlužovačky). Topení lze zapůjčit v RS.

Návštěvy neubytovaných a využívání zázemí areálu návštěvami 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. Pouze po  domluvě jsou návštěvy - pobyty  bez ubytování - akceptovány- za poplatek 50,- Kč / den.
Max. do 22 hodin. Parkování návštěv lze na centrálním parkovišti U Myslivny, v areálu střediska z kapacitních 
důvodů v hlavní sezoně většinou nelze, v každém případě jen po předchozí domluvě.
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. 
Před chatku  není povoleno vynášet nábytek ( křesla , stoly ) , lze pouze na balkon.

Zpracované dřevo pod chatami není určeno pro použití a spotřebu ubytovaných hostů  ! Na oheň si přineste 
dřevo z lesa.

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. Lednici vypnout, 
odmrazit, vytřít do sucha . Úklid se týká i balkonu a prostoru před ním ! ( nedopalky od cigaret , odpadky). 
Použité povlečení a klíč předáte správci. V chatce jsou prostředky na závěrečný úklid, ne pro Vaší potřebu během 
pobytu, t.zn., pokud si budete vařit,  prosíme o dovoz vlastního mycího prostředku, sáčků do koše apod.

V ceně chatky jsou lůžkoviny vč. povlečení, spotřeba vody, elektřina bude vyúčtována a odečtena z kauce při 
ukončení pobytu ( připlácíte 5 Kč za kWh ), průměrná spotřeba je do 8 kWh / den, zvyšuje se použitím přímotopu, či 
nadměrným vařením.

Z vratné kauce 1000,- Kč vám bude odečten doplatek za elektřinu,  po předání uklizené a nepoškozené chaty včetně 
jejího vybavení zbytek obdržíte zpět. Pokud chatu uklízet nechcete, účtuje se 400,- Kč a prosíme, oznamte Vaše 
rozhodnutí  nejpozději den před koncem pobytu správci.
Za každé zaviněné  poškození chatového zařízení úmyslné či z nedbalosti odpovídáte a provozovatel má právo 
požadovat náhradu. Veškeré zjištěné závady na chatce nahlaste správci neprodleně.

Porušování ubytovacího řádu bude provozovatelem považováno za důvod k ukončení Vašeho pobytu bez náhrady. 
Krásný, příjemný, ničím nerušený pobyt  Vám přeje chatové středisko Tendr


