
 

 
Warunki zakwaterowania 

 
 

      Szanowni Goście, 
 
 chata Čučoriedka jest ośrodkiem typu rodzinnego i temu podporządkowane są też warunki 
zakwaterowania. Prosimy o przestrzeganie następujących zasad: 
 
1.  Zakwaterowanie w  dniu przyjazdu jest możliwe od godziny  16.00 do godziny 21.00.  Tego 
dnia        kolację podajemy do godziny 21.00. 
2. Prosimy o opuszczenie pokoi w dniu wyjazdu do godziny 10.00, w wypadku pełnego 
wyżywienia – do godziny 13.00. 
3. Prosimy o nie wnosić do pokoju nart, snowboardów oraz butów narciarskich. Jednocześnie 
prosimy o niewchodzenie w butach narciarskich do mieszkalnej części chaty. Sprzęt narciarski, 
włącznie z butami należy przechowywać w specjalnym pomieszczeniu - narciarni. Latem prosimy  
o dokładne czyszczenie obuwia przed udaniem się do mieszkalnej części chaty.    
4. Chata Čučoriedka jest dla niepalących, nie wolno palić w pokojach, jak i w całym obiekcie, 
łącznie z restauracją.   
5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 7.00 dnia następnego. 
6. Restauracja otwarta jest codziennie od 8.00 do 23.00 także dla gości z zewnątrz. Śniadanie 

podajemy od 8.00 do 10.00, obiad od 12.00 do 14.00, a kolację od 17.00 do 19.00. W razie 
potrzeby zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia restauracji. 

7. W restauracji jest surowo zabroniona konsumpcja własnej żywności i napojów! 
8. Wszelkie zauważone w pokoju usterki należy zgłaszać w kancelarii w dniu przyjazdu. 
9. Prosimy o dotrzymywanie zakazu używania własnych grzejników elektrycznych i kuchenek! 
10. Pościel oraz ręczniki nie są wymieniane każdego dnia, służą przez cały tydzień. Za ewentualną 
wymianę trzeba uiścić dodatkową oplatę według cennika usług. 
11. Za wyposażenie pokoju, karty elektroniczne, klucze od pomieszczeń do odkładania nart ( maks. 
2 sztuki) i pilota TV, które otrzymacie w dniu przyjazdu, pobieramy kaucję 20 Euro. Zwrot kaucji 
nastąpi w dniu wyjazdu, po kontroli pokoju i oddaniu powierzonych rzeczy. Karty            i klucze 
nie wydajemy osobom młodszym niż 12 lat. 
12. Prosimy zakwaterowanych gości, by ogłaszali swoich gości spoza i zapisywali do specjalnej 
księgi odwiedzin. 
13. Nie umożliwiamy zakwaterowanie wraz ze zwierzętami. 
14. Chata ma własny parking. Prosimy o zgłoszenie rejestracji samochodowej własnego auta.  
 
  
Prosimy Państwa o uważne zaznajomienie się z warunkami zakwaterowania. W wypadku braku 
zgody na  przestrzeganie którejkolwiek z nich, prosimy o skorzystanie z innego obiektu 
noclegowego, ponieważ będą one z naszej strony stanowczo wymagane. W razie naruszenia 
powyższych warunków zakwaterowania podczas pobytu, będziemy żądali niezwłocznego 
opuszczenia Chaty przez osoby ich nie przestrzegające. 
 
 
                                                                             Z poważaniem Jozef Horniš, osoba odpowiedzialna 

 


