
 
 

                                 Penzion    Chata pod Kapličkou 
                                      Ubytovací řád  
 
Počátek ubytování – Hosté se ubytují v době od 16.00  do 19.00 hodin. Každý host je povinen 

prokázat svou totožnost, vyplnit ubytovací lístek a zaplatit doplatek pobytu v hotovosti. 

Teprve poté je host ubytován! Bez splnění této podmínky nevzniká mezi ubytovatelem a zájemcem o 
ubytování žádný vztah. Řádně si host přebere apartmán. V případě, že host složil zálohu na 
ubytování a odmítne se ubytovat nebo vyplnit ubytovací lístek  bez zavinění ubytovatele, tato záloha 
propadá ubytovateli. Totéž platí pokud host odmítne při nástupu uhradit doplatek pobytu. Pokud host 
v průběhu ubytování ukončí pobyt bez zavinění ubytovatele, nemá nárok  na vrácení peněz. 
Konec ubytování – Pokoje se předávají do 10.00 hodin. Ubytovatel převezme od hosta klíče od 
pokoje a provede kontrolu pokoje za přítomnosti hosta. Host je povinen uvést apartmány, které 
užíval do původního stavu.  Případné škody, které ubytovatel zjistil, sepíšou a pokud host souhlasí 
s výší škody, host zaplatí na místě proti potvrzení. V opačném případě přivolají policii ČR a řeší věc 
dle ustanovení příslušných zákonů. 
Ztráta klíče od apartmánu 2.000,-Kč 
 
                                             V celém objektu platí: 
                 ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM! 
 
Host je povinen dbát pokynů provozovatele a vyvarovat se takového chování a jednání, které by 
jakkoli poškozovalo majetek či dobré jméno ubytovatele a ostatních hostů! 
Porušení těchto zákazů či  hrubého porušení slušného chování je důvod k ukončení ubytování hosta 
ze strany ubytovatele bez náhrady nevyužitých služeb a bez náhrady vrácení peněz!!! 
 
Hosté si ukládají lyže nebo snowboardy do lyžárny /kola/. Je zakázáno nosit lyže, lyžařské boty 
/kola/  do pokojů. 
Hosté v penzionu používají domácí obuv. Je přísně zakázáno pohybovat se po ubytovací části 
penzionu  v lyžařské nebo cyklistické obuvi. Na pokojích je zakázáno používat vlastní elektrické 
spotřebiče. Hosté nesmí svým chováním rušit ostatní hosty. Host bez souhlasu ubytovatele nesmí 
přemísťovat nábytek. Zákaz vstupu neubytovaným osobám, vstup jen se souhlasem majitele. 
Host zajistí, že domácí mazlík nezůstane bez dozoru a nebude znečišťovat chatu a její okolí. 
Host je povinen včas nahlásit případné poškození na zařízení chaty. 
Parkování u chaty je pouze pro ubytované. Parkování není hlídané, ale je pod kamrovým systémem 
se zánamem. 
Hosté jsou povinni dodržovat noční klid od 22.00 do 7.00 hodin. 
Teplota vzduchu na pokojích se řídí platnými právními předpisy v České republice. 
 
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ: Dospělé osoby zodpovídají za sebe i nezletilé děti při používání   
venkovního schodiště, mezonetových ložnic se schodištěm, neveřejného dětského hřiště a 
neveřejného soukromého bazénu. Vstup na venkovní schodiště, na schodiště do mezonetových 
ložnic, na dětské hřiště a do soukromého bazénu je povolen jen v doprovodu dospělých. Bazén 
mohou klienti využívat jen ve stanovených hodinách pro hosty. Užívat bazén v ostatních 
hodinách bez dohody s majitelem se rozumí jako hrubé porušení. 
 

Majitel v objektu. V případě jakéhokoliv problému, pokud je majitel momentálně mimo objekt volat 
ihned majiteli +420607693620 nebo +420724027146. 
 
Ubytovací řád je závazný pro obě strany a host, který se ubytoval s tímto ubytovacím řádem 
vyslovuje souhlas stvrzením podpisu na ubytovacím lístku. 
 
                      Děkujeme za pochopení a přejeme vám příjemný pobyt. 
 
/15.7.2019/ 
               
 


