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CHATOVÝ PORIADOK
Prajeme Vám príjemný pobyt ☺
Zároveň Vás prosíme o dodržiavanie
nasledovných pokynov.
1. Prosíme hostí chaty, aby brali na vedomie, že sa nachádzate
v Národnom parku Malá Fatra s 2.stupňom ochrany. Dodržiavajte
primerané ticho a poriadok v okolí chaty.
2. Udržujte poriadok, čistotu, dodržiavajte nočný kľud po 22.00 hodine
vo vonkajších priestoroch ako terasy, altánok. Za dodržiavanie
nočného kľudu zodpovedá osoba, ktorá si objekt prenajala.
3. Za maloleté ubytované deti zodpovedá ich zákonný zástupca. Z
bezpečnostných dôvodov sa maloleté deti neodporúča ponechávať
bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri, najmä pri hrách v
objekte. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností
zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
4. Prenajímateľ má právo priebežne kontrolovať počet osôb v objekte,
upozorniť na nevhodné správanie či ničenie majetku. Pri hrubom
porušení chatového poriadku a po zvážení situácie je prenajímateľ
oprávnený ohlásiť policajnú hliadku, prípadne vyzvať ubytovaných
hostí k opusteniu objektu bez nároku na vrátenie peňazí za
ubytovanie.
5. V objekte nie je prípustné prebývanie osôb, ktoré neuhradili za
pobyt a nenahlásili svoju prítomnosť prenajímateľovi.
6. V objekte je prísny zákaz fajčenia v interiéri a kladenia ohňa
okrem miesta na to určeného, ktoré má právo kontrolovať
prenajímateľ.
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7. Prenajímateľ nezodpovedá za cennosti, šperky a peniaze hostí
vnesených do objektu, rovnako ako za škody spôsobené na
majetku hostí. Toto sa vzťahuje aj na automobily, motocykle,
bicykle, kolieskové korčule a pod.
8. Za škody spôsobené na majetku prenajímateľa zodpovedajú hostia
podľa platných právnych predpisov SR.
9. V objekte platí zákaz používania športových potrieb určených pre
exteriér objektu v interiéri (lopty, tenisové rakety a pod.), zákaz
vnášania športových potrieb do izieb.
10. Žiadame ubytovaných hostí aby v objekte chaty na prízemí a 1.
poschodí používali papuče, v spodnej časti ako herňa a relaxačná
miestnosť obuv podľa uváženia.
11. V objekte platí prísny zákaz premiestňovať zariadenie (postele,
nábytok a pod.), robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a
inštalácie (zákaz manipulácie a prestavovania audio-video
zariadení).
12. Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, ubytovaní hostia
sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť
zariadení na majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť
majiteľovi objektu.
13. Pred odchodom z objektu sú hostia povinní uzatvoriť vodovodné
kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť
okná a uzamknúť dvere. Za stratu kľúča zodpovedajú hostia.
14. Manipulácia s plynovou bombou na plynovom grile je ubytovaním
zakázaná. V prípade potreby budú hostia kontaktovať
prenajímateľa.
15. Zapálené sviečky a lampy majte pod stálou kontrolou, aby nedošlo
k požiaru. Cigarety nehaste na drevených terasách
zašliapnutím, nakoľko hrozí vznietenie a následný požiar chaty !!!
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16. Drevo na varenie guľášu je k dispozícii v exteriéri chaty pre
ubytovaných. V prípade kúrenia ohňa na otvorenom ohnisku využijú
ubytovaní drevo len po dohode s prenajímateľom ním určené.
17. V prípade požiaru neodkladne volať Hasičský Záchranný Zbor na
č.tel.: 150 alebo 112 a následne upovedomiť prenajímateľa.
18. Ubytované osoby súhlasia s týmto chatovým poriadkom prevzatím
kľúčov od objektu. Tento chatový poriadok je dostupný v objekte
chaty, zverejnený na internete a ubytovaní hostia sú s ním
oboznámení aj pri dojednaní podmienok a preberaní objektu –
neznalosť ustanovení nie je dôvodom na ich neplnenie.
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