Ubytovací poriadok Ski Grúniky.
1. Prevadzkovateľ ubytuje len hosťa , ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom
predloží prevadzkovateľovi pri príchode svoj občiansky preukaz , alebo iný doklad
totožnosti
2. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinne ubytovať hosťa
od:15:00hod. Najneskôr do 18:00hod. Do tejto doby chatu pre hosťa rezervuje , ak nie je v
objednávke uvedené inak , po tejto hodine môže majiteľ chatou disponovať.
3. Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 10:00hod. Do tohto času chatu uvoľní , pokiaľ
nebolo vopred dohodnuté inak. Ak tak hosť neurobí , môže mu ubytovacie zariadenie
účtovaťpobyt za nasledujúci deň.
4. V ubytovacom zariadení sa smú zdržiavať len ubytovaní hostia.
5. Je zakázané premiestňovanie nábytku alebo jeho vynášanie von s ubytovacieho zariadenia ,
prevádzať zmeny na zariadení , a robiť zásahy do elektrickej a inej inštalácie.
6. Pri používani krbu je nutné dbať na zvýšenu opatrnosť a manipulovať s ním je dovolené len
osobám starším ako 18 rokov.
7. V celom zariadení je zakázane fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.
8. Na toaletách po použití WC je zakázané vhadzovať okrem toaletného papiera čokoľvek
iné/hyg.vložky,vlhčené obrúsky.
9. Posteľná bielizeň , utierky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Posteľná bielizeň slúži na
celotýždňový pobyt. Udržujte čistotu-za mimoriadne znečistenie objektu
/blato,zvratky,žuvačky a pod./ účtujeme poplatok 20€
10. Tiež upozorňujeme všetkých hostí na dodržiavanie nočného pokoja v čase od 22.00 do 6.00
ako aj na nevytváranie nadmerného hluku v okolí chát z dôvodu iných ubytovacích
zariadení.
11. Prevadzkovateľ si vyhradzuje právo na vstup do všetkých priestorov zariadenia v čase
ubytovaných hostí v prípade akéhokoľvek nerešpektovania ubytovacieho poriadku alebo v
prípade potreby odstranenia vzniknutých závad.
12. Žiadame hostí aby dávali pozor na svoje veci dôkladne zamykali vchodové dvere aj v čase
keď sa nachádzajú v ubytovacích priestoroch ale hlavne aby nenechávali žiadne veci v
autách ani v strešných boxoch. Za prípadné škody spôsobené krádežou nenesie ubytovateľ
žiadnu zodpovednosť.
13. Hosť má počas pobytu zodpovednosť za zverené kľúče a v prípade ich straty je povinný
zaplatiť škodu vo výške 50€
14. V prípade spôsobenia škody na zariadení je hosť túto škodu uhradiť v plnej výške pred
odchodom.
15. Ubytovaný hostia po ukončení pobytu odovzdajú chatu v stave akom ho prebrali.
16. Ubytovateľ si vyhradzuje právo na ukončenie pobytu hostí , ktorý aj napriek upozorneniu
naďalej hrubo porušujú prevádzkový poriadok bez nároku na vrátenie už zaplatených
prostriedkov za pobyt.
17. Prevadzkovateľ nie je povinný likvidovať komunálny odpad ktorý vznikne počas
pobytu. Hosť je povinný tento odpad vziať pri odchode zo sebou. Prevadzkovateľ si
vyhradzuje právo pri likvidácii tohto odpadu zaučtovať nasledovné ceny: Odpad
triedený plast , sklo a pod. suma 10€ Odpad netriedený suma 20€
18. Prosíme hostí aby pri akýchkoľvek závažných problémoch bezprostredne informovali
ubytovateľa na tel.čísle 0915788483
V platnosti od 01.06.2016

