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Ubytovací a provozní řád 
 

 
 
 
 
Chata U Staré Lípy 
Vernířovice 61 
 
Ubytování hostů: 

 čas nástupu na pobyt je od 14.00 - 16.00 hodin, pokud není předem domluveno jinak 
 při příjezdu předložte k zápisu do knihy hostů doklady (občanské průkazy, pasy) spolu 

s dokladem o zaplacení zálohy 
 při nástupu doplatíte zbytek ceny za ubytování a poskytnuté služby v souladu s 

platným ceníkem, nebo dle vám předem zaslané cenové nabídky 
 poté obdržíte klíče od pokoje, hlavního vchodu – v případě ztráty jste povinni zaplatit 

manipulační poplatek (výměnu zámku) 1000 Kč 
 Ubytování psů je možné pouze po domluvě předem. Majitel psa ručí za bezvadný 

zdravotní stav psa a bezpečnost vůči jiným hostům. Po psech je povinnost odstranit 
veškeré exkrementy v rámci celého objektu a příslušných pozemků 

 v den ukončení pobytu je nutné uvolnit pokoje do 10.00 hodin 
 
Noční klid: 

 noční klid v celém areálu platí pro všechny ubytované od 22.00 do 6.00 hodin. 
 
Zákaz kouření: 

 zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm platí ve všech budovách areálu 
 
Zodpovědnost a povinnosti:  

 Objednavatel zodpovídá za ostatní ubytované a v případě škody bude náhrada 
požadována od objednavatele. 

 Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. 
Ubytovaní odpovídají za bezpečnost svěřených osob ve všech prostorách chalupy a na 
jejím prostranství. Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno. 

 Bez souhlasu ubytovatele se nesmí přemisťovat nábytek 
 Je zakázáno nechat psa lehávat či spát na lůžkách hostů, křesle nebo pohovce. 
 Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou 

nedbalostí 
 V budově se pohybujte v domácí obuvi, přezouvejte se v zádveří a boty ukládejte do 

botníku. Krátkodobé sušení obuvi na pokoji je možné v případě jejího uložení na 
plastový tác vyjmutý z botníku. 

 V případě, že dojde ke škodě na majetku (ať již na vnitřním nebo na venkovním 
zařízení chaty, zahradě apod.), jsou hosté povinni bezodkladně o tom informovat 
majitele na tel. čísle: 775073029  a uhradit případné náklady na opravu / výměnu. 

 Host převzetím klíče od objektu vyjadřuje souhlas s tímto řádem a zavazuje se jím 
řídit. 
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 Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti ve věku do 14 let bez dozoru 
zejména v bazénu, vířivce, sauně, dětském hřišti a venkovních prostorách, herního 
Domečku, schodištích a všude tam, kde nejvíce hrozí nebezpečí úrazu. 

 Maximální počet ubytovaných osob je 30 včetně dětí 
 Pronajímatel nebo jím pověřená osoba má právo provést namátkovou kontrolu stavu  

kotle, kamen, dodržování zákazu kouření, pobytu zvířat a kontrolu počtu osob 
v chalupě v průběhu pobytu. Důvodem k ukončení pobytu je pobyt nenahlášených 
osob, porušení zákazu kouření v prostorách chalupy, ničení inventáře a majetku 
a nedodržování nočního klidu. 

 Vlastní prostěradla a povlečení na lůžkoviny. Na matracích jsou chrániče - ty 
neslouží jako prostěradlo! Každý návštěvník musí mít své prostěradlo a povlečení – 
spací pytle jsou nepřípustné. Pokud bude při ukončení pobytu zjištěno, že nebylo 
prostěradlo a povlečení použity, ubytovaný uhradí poplatek 200 CZK na náklady 
vzniklé s vyčištěním matrace a lůžkovin. 

 Host předá objekt v čistém a uklizeném stavu !!  K úklidu jsou k dispozici vysavače a 
úklidové prostředky. Za neprovedení závěrečného úklidu je pronajímatel oprávněn 
požadovat úhradu. Po předběžné dohodě je možné si úklid zaplatit. Chata bude v den 
odjezdu předána majiteli ve stavu v jakém byla dána do užívání ubytovaným 
v den příjezdu. Nebude-li chalupa řádně uklizena bude klientovi naúčtováno 2500,- 
CZK. 

 Prosíme v průběhu Vašeho pobytu o likvidaci (odnášení) odpadků a lahví určených k 
recyklaci do stojanů v oblasti dřevníku, TŘÍDÍME ODPAD – CHOVÁME SE 
EKOLOGICKY! Do popelnic patří pouze komunální odpad. 

 COVID19 – všichni návštěvníci Chaty U Staré Lípy se budou chovat dle aktuálních 
vyhlášení vlády a budou dodržovat veškerá platná nařízení. Porušení nařízení je 
důvodem pro okamžité ukončení pobytu bez náhrady. 

 
Smluvní pokuty: 
- V případě manipulace s elektronikou došlo k přerušení signálu SAT nebo wifi a je třeba 

zásah majitele – poplatek 1000 CZK (poplatek neeliminuje náklady na opravu) 
- V případě poškození chaty, kdy je třeba zásah majitele, voda, elektřina, odpady, 

kouřovody atd.  – poplatek 1000 CZK (poplatek neeliminuje náklady na opravu) 
- Překročení kapacity ubytovaných – poplatek 5000 CZK 
- Neuklizený objekt – poplatek 2500 CZK 
 
Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem 
seznámeni a budou ho plně respektovat. 
 
  
 
     ……………………………………………… 
                 Podpis klienta 
 
Tato opatření slouží k zajištění Vašeho klidného a ničím nerušeného pobytu. Děkujeme 
za pochopení a přejeme příjemný pobyt. 
 
 
Provozovatel: Jan Machara 
Telefon: +420 775 073 029 
Email: rezervace@ustarelipy.cz 
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Pro potřeby cizinecké policie a případnou potřebu hygienické stanice uveďte. 
 
Host - jméno:       Číslo OP: 
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