UBYTOVACÍ PORIADOK:
Klient, ktorý si prenajme izbu, súčasne sa zaväzuje dodržiavať
nasledujúci ubytovací poriadok.
Ak ho poruší, vedenie ubytovacieho zariadenia má právo
objednávku zrušiť.
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V deň príchodu sa klient ubytuje v čase od 14.00 do 20.00 hod.
V deň odchodu klient izbu opustí do 10.00 hod.
V celom objekte je prísny zákaz fajčiť.
Klient je povinný dodržiavať nočný kľud v čase od 22.00 do
07.00 hod.
Platí zákaz nosenia lyží, lyžiarok a iných športových pomôcok
na izby. Tieto sa uskladňujú v miestnosti na tento účel určenej.
Taktiež platí zákaz pohybu po objekte v lyžiarskej obuvi.
Zistené závady musia byť nahlásené v deň ubytovania.
Za stratu kľúča inkasujeme pokutu vo výške 512sk – 17euro.
Klient súhlasí že počas jeho pobytu, izbu ním obývanú navštívi
personál ubytovacieho zariadenia za účelom upratovania, príp.
údržby.
V objekte sa zdržujú iba ubytovaní hostia, návštevy nie sú
povolené.
Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechávať deti do 10
rokov bez dozoru dospelých na izbe, na chodbe a v ostatných
priestoroch ubytovacieho zariadenia.
Ubytovanie domácich zvierat nie je povolené.
Za všetky škody spôsobené na majetku ubytovateľa zodpovedá
klient podľa platných predpisov.
Klient je povinný pri každom opustení izby uzavrieť okná.
V ubytovacom zariadení a zvlášť na izbe nie je klientom
dovolené používať vlastné domáca spotrebiče. Toto nariadenie
sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu
(holiaci strojček, fén…)
Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho
poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho
závažným spôsobom poruší, vedenie ubytovacieho zariadenia

má právo odstúpiť od zmluvy o ubytovaní aj pred uplynutím
dohodnutej doby.
16. Ubytovateľ zodpovedá podľa Občianskeho zákonníka za veci
vnesené hosťom do ubytovacieho zariadenia a za škodu,
spôsobenú na odložených veciach, len pokiaľ tieto boli uložené
na mieste na to vyhradenom. Za peniaze a cenné veci zodpovedá
ubytovateľ len vtedy, ak ich prevzal do úschovy (proti
vydanému potvrdeniu) podľa Občianskeno zákonníka.

