Závazné všeobecné smluvní
podmínky chalupy Červený potok


V den nástupu je chalupa předána
hostům nejdříve po 15 hodině a převzetí
chalupy v den odjezdu nejpozději do 10
hodin (individuální domluva je možná)



Odpad chalupy je napojen na čističku
odpadních vod a proto Vás důrazně
žádáme o dodržování zákazu vhazování
pevného odpadu do WC ( dětské plenky,
hygien. vložky a tampony, vlhčené
ubrousky, zbytky jídel..) Dále je
zakázáno používat agresivní čistící
přípravky (např. Savo), které by mohly
zásadním způsobem vyhubit potřebné
mikroorganismy v ČOV.



Ve všech místnostech chalupy je
teplovodní podlahové topení. Každý
pokoj je vybaven termostatem, který
ovládá teplotu dané místnosti. V
koupelnách se nachází otopný žebřík,
který si můžete regulovat dle potřeby.



Dbejte zvýšené opatrnosti při topení v
kachlových kamnech

Při nástupu bude vybrána vratná kauce
ve výši 5 000,-Kč na úhradu škody
způsobenou pronajímateli na
pronajatém majetku. Pokud dojde k
poškození majetku pronajímatele, je host
povinen toto nahlásit a škodu uhradit.



v chalupě není dovoleno užívání vlastních
elektrických spotřebičů s výjimkou těch,
které slouží k osobní hygieně



V sauně je možné si pustit hudbu za
pomoci mobilní aplikace KBSOUND.



Hosté ručí za vybavení a inventář
chalupy. Pokud dojde k poškození
majetku pronajímatele, je host povinen
škodu nahlásit a posléze uhradit.



K dispozici je bezdrátové připojení
k internetu pod názvem ChalupaLyra.
Pro připojení budete vyzváni k zadání
hesla: ChalupaLyra123



Ve všech prostorách chalupy je přísný
zákaz kouření , manipulace s otevřeným
ohněm či zapalování svíček





Ubytování s domácími mazlíčky není
povoleno

Z bezpečnostních důvodů je v okolí
chalupy nainstalován kamerový systém.
Nakládání s těmito záznamy se provádí
dle příslušných právních předpisů na
ochranu osobnosti a majetku



Hosté jsou povinni udržovat pořádek a
čistotu ve všech prostorách a odevzdat
chalupu ve stejném stavu, v jakém ji
převzali



Klíče jsou hostům předány v den
nástupu, host je ubytovateli vrátí v den
odjezdu. Hosté odpovídají za ztrátu klíčů
a uzamčení objektu v době jejich
nepřítomnosti. Za ztrátu klíče je
ubytovatel oprávněn požadovat uhrazení
nákladů spojených s výrobou klíčů.



V den příjezdu hosté předloží své osobní
doklady za účelem identifikace pro
potřeby rekreačních poplatků obci



Právně odpovědný zástupce hostů
podepíše předávací protokol, čímž
potvrzuje za všechny hosty svůj souhlas s
dodržováním ubytovacího řádu





Prosíme hosty, aby se v chalupě
přezouvali. Lyže, lyžařské boty, sáňky
atd. nechávejte prosím v lyžárně

