UBYTOVACÍ PORIADOK
Chata SEN – Valčianska dolina je chatou rodinného typu bez recepcie a obsluhujúceho
personálu. Celú prevádzku chaty a styk s hosťami zabezpečujú iba majitelia. V prípade
akýchkoľvek problémov, sťažností alebo otázok sa obracajte na majiteľov zariadenia.
Hostia, ktorí si prenajmú ubytovacie zariadenie sa súčasne zaväzujú, že budú dodržiavať
nasledovný ubytovací poriadok.
1.

V deň príchodu sa môžete ubytovať od 15.00 hod. do 21.00 hod. pokiaľ nie ste s majiteľom
dohodnutí inak.

2.

V deň odchodu je nutné opustenie chaty do 10.00 hod.

3.

Hosť pri nástupe na chatu zaplatí doplatok za rezervovaný pobyt a turistický poplatok obci.

4.

Prosíme Vás, aby ste si riadne očistili obuv pred vstupom do chaty a aby ste počas zimnej
sezóny na izby nenosili lyžiarky ani lyže, resp. snowboardy.
Na odkladanie lyží, snowboardov a lyžiarok slúži vyhradená miestnosť - LYŽIAREŇ.
Ďalej Vás dôrazne žiadame, aby ste sa po chate nepohybovali v lyžiarskej obuvi.

5.

Vo všetkých priestoroch chaty je prísny zákaz fajčenia (pokuta 100 €).

6.

V izbách alebo spoločenských priestoroch chaty nesmie hosť bez súhlasu prevádzkovateľa
chaty premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete
alebo inej inštalácie.

7.

V chate je hosťovi zakázané používať vlastné elektrické spotrebiče, s výnimkou spotrebičov
bežného použitia (holiace strojčeky, sušiče vlasov, notebooky, nabíjačky a pod.)

8.

Ubytovaný preberá zodpovednosť za predmetný inventár chaty. Za škody spôsobené na
majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných právnych noriem. Klient
ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami,
za ktoré je zodpovedný.

9.

Hosť si pri obsadení chaty vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení
a prípadné nedostatky ihneď nahlási.

10. Na začiatku pobytu sa vyberá záloha 100 €, ktorá bude na konci pobytu vrátená po
nepoškodenom stave odovzdanej chaty.
11. Za stratu každého kľúča + ovládača brány účtujeme 60 €.
12. Posteľná bielizeň a uteráky sa nevymieňajú denne, slúžia na celý pobyt. Pri ďalšej výmene
počas pobytu účtujeme za posteľnú bielizeň 6,50 € a za osušku 2 €.
13. Pobyt so zvieraťom je možný len po súhlase majiteľov chaty.
14. V deň odchodu prosíme dať chatu do pôvodného stavu (umyť a uložiť riad, vyniesť smeti do
kontajnera, a pod.).
15. Majiteľ nezodpovedá za prípadné straty osobných vecí v chate Sen a jej areáli.
16. Používanie chaty je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami.
17. Osobám mladším ako 18 rokov nie je povolené samostatné ubytovanie na chate.
18. Bez súhlasu majiteľa nie je možné prenajať si objekt za účelom ďalšieho prenájmu tretej
osobe.
19. V prípade, že klient poruší ustanovenia ubytovacieho poriadku, má majiteľ chaty právo
odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého termínu.
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