
CHATA ÚVALY
Domácí řád

V CELÉM OBJEKTU JE ZAKÁZÁNO MANIPULOVAT 
S OTEVŘENÝM OHNĚM A KOUŘIT!

Přejeme Vám příjemný pobyt a hodně sportovních zážitků!

V případě porušení domácího řádu bude s rekreantem ihned 
ukončena smlouva o ubytování, a to bez nároku na vrácení peněz 

za zbývající pobyt. Rekreant je povinen uhradit majiteli a ostatním 
osobám vzniklé škody. 

•	 neodkládejte hořlavé materiály na přímotop a 0,5 m 
před průduchy

•	 na pokojích nepoužívejte silnější elektrické spotřebiče 
bez svolení správce

•	 zamykejte pokoj a lyžárnu
•	 od 22 hod do 7 hod dodržujte noční klid
•	 neničte zařízení a součásti penzionu 
•	 nevstupuje do provozních prostor 
•	 nenechávejte děti bez dozoru dospělé osoby (za škody 

způsobené nezletilou osobou zodpovídá zákonný zástupce)
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Domácí řád

•	 mezi 14. a 16. hodinou převezměte objednaný pokoj
•	 zkontrolujte stav pokoje a zjištěné závady neprodleně nahlaste správci 
•	 zapište se do domovní knihy
•	 přečtěte si domácí řád 

Přejeme Vám příjemný pobyt a hodně sportovních zážitků!

V případě jakéhokoliv problému, ať technického nebo zdravotního rázu, v naléhavých případech 

volejte správce budovy: Miroslav Latín, +420 603 523 738 
(správce bude v chatě přítomen osobně každý den dle domluvy a potřeby) 

.

Pokyny pro rekreanty

V DEN PŘÍJEZDU 

BĚHEM REKREACE

•	 při opuštění pokoje zavřete okna, zhasněte a pokoj uzamkněte
•	 zjistíte-li nějakou závadu, nahlaste ji prosím správci (např. prasklá žárovka, protékající 

toaleta, uvolněná klika aj.)
•	 udržujte pořádek ve společných prostorách, plné koše z pokojů nechávejte na výměnu 

před dveřmi apartmánu

V DEN ODJEZDU

•	 mezi 8. a 9. hodinou uvolněte pokoj, svlékněte povlečení 
•	 prosíme také o úklid kuchyně, umyté a uklizené nádobí, a to i ve společenské místnosti
•	 zavazadla odneste do společenské místnosti nebo chodby v přízemí chaty
•	 nejpozději do 9 hod předejte pokoj a zjištěné škody uhraďte 
•	 do 10 hod. probíhá odvoz zavazadel na parkoviště 


