Ubytovací poriadok

Vážení hostia,
Chata Čučoriedka je chatou rodinného typu a tomu je prispôsobený aj náš ubytovací poriadok.
Týmto si Vás dovoľujem požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel.
1. V deň príchodu sa môžete ubytovať od 16.00 hod. do 21.00 hod.. Večera sa v tento deň podáva
do 21.00 hod.
2. V deň odchodu prosíme o opustenie izieb do 10.00 hod., v prípade, že máte objednanú plnú
penziu do 13.00 hod..
3. Prosíme Vás, aby ste počas zimnej sezóny na izby nenosili lyžiarky ani lyže, resp. Snowboardy,
a tiež, aby ste sa v lyžiarskej obuvi nepohybovali po ubytovacej časti chaty. Na odkladanie
lyžiarskej výstroje slúži lyžiareň, v ktorej má každá izba svoju uzamykateľnú skrinku. Počas letnej
sezóny Vás prosíme, aby ste si riadne očistili obuv pred vstupom do ubytovacej časti.
4. Chata Čučoriedka je nefajčiarska. To znamená, že fajčiť sa nemôže nielen na izbách a chodbách
chaty, ale rovnako ani v reštaurácii.
5. Prosíme Vás o dodržiavanie nočného kľudu, ktorý je od 23.00 hod. do 07.00 hod.
6. Reštaurácia bude otvorená denne od 08.00 do 23.00 hod. aj pre verejnosť. Raňajky podávame
v čase od 08.00 do 10.00 hod., obed od 12.00 do 14.00 hod. a večeru od 17.00 hod. do 19.00 hod.
V prípade potreby si vyhradzujeme právo reštauráciu zatvoriť.
7. V reštaurácii platí prísny zákaz konzumácie vlastných nápojov a jedál.
8. Akékoľvek závady na izbe hláste v kancelárii v deň príchodu.
9. Rešpektujte prísny zákaz používania vlastných elektrospotrebičov na varenie a ohrievanie.
10. Posteľnú bielizeň, uteráky a osušky sa nevymieňajú denne, slúžia na celotýždenný pobyt.
Výmenu počas pobytu účtujeme podľa cenníka platených služieb.
11. Za vybavenie izieb, čipové karty, kľúče od lyžiarne (max. 2 ks) a diaľkový ovládač od TV,
ktoré dostanete v deň príchodu, zložíte kauciu 20 Eur. Táto Vám bude vrátená v deň odchodu, po
fyzickom prebratí izby a odovzdaní vyššie zverených vecí.
Karty a kľúče nebudú vydané osobám mladším ako 12 rokov.
12. Prosíme ubytovaných hostí, aby nám návštevy hlásili a zapísali sa do knihy návštev.
13. Neposkytujeme ubytovanie spolu s domácimi zvieratami.
14. K chate patrí parkovisko. Prosíme Vás, aby ste pri príchode na pobyt nahlásili ŠPZ Vášho auta.
Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok. V prípade, ak v ňom nájdete niečo, čo
Vám zásadne nevyhovuje, prosíme Vás, aby ste sa stali láskavo hosťami iného zariadenia, pretože
my budeme trvať na jeho dodržiavaní. V prípade jeho porušenia budeme žiadať okamžité ukončenie
pobytu.

S úctou Ing. Jozef Horniš, zodpovedný vedúci

