Podmínky ubytování:
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Chalupu si můžete objednat e-mailem nebo telefonicky a po odsouhlasení volného termínu
obdržíte e-mailem smlouvu o ubytování. Po vyplnění Vašich údajů zašlete smlouvu zpět.
Zálohu ve výši 25% částky za pobyt zaplatí nájemce nejpozději do 5 dnů od doručení smlouvy,
na účet uvedený ve smlouvě - nedohodnou-li se strany jinak.
V případě, že nájemce nezaplatí řádně a včas zálohu za pobyt, zaniká platnost smlouvy s
účinky od počátku a termín bude nabídnut jiným zájemcům.
Doplatek do smluvní částky bude uhrazen hotově při předání objektu před nástupem
k pobytu. Společně s úhradou dojde k podpisu smlouvy o ubytování.
Stornovací poplatky:
Zrušení pobytu ze strany nájemce (musí být provedeno písemnou formou – e-mailem, pokud
není dohodnuto s majitelem jinak) – storno poplatek:
31 a více dnů před nástupem – 0,-Kč
31 – 15 dnů před nástupem – 50% ze zaplacené zálohy
14 a méně dnů před nástupem – 100% ze zaplacené zálohy
Při přerušení pobytu ze strany nájemce se cena ani jakákoliv její část nevrací.
Při stornování pobytu ze strany nájemce bude zbylá část zálohy vrácena nájemci do 5
pracovních dnů.
Při zrušení pobytu ze strany majitele (vyšší moc, porucha objektu, vážná závada atd.) budou
do 5 pracovních dnů nájemci vráceny všechny jím zaplacené poplatky a bude mu nabídnuta
30% sleva na případný příští pobyt.
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Na chalupě mohou být ubytováni pouze hosté, kteří jsou k ubytování přihlášeni po předložení
občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti.
Z hygienických důvodů nepřijímáme žádná zvířata.
V prostorách chalupy nesmí hosté bez souhlasu majitele přemísťovat zařízení, provádět
opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
Není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou holicích strojků, vysoušečů
vlasů a osobních počítačů.
Kouření je v celém objektu PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!!!.
V objektu používáme přezůvky.
Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení majiteli a uhradit tímto
způsobenou škodu.
Za škody způsobené hostem na majetku chalupy odpovídá host podle platných předpisů.
Pohyb kolem chalupy (zahrada, parkovací plocha, hřiště, louka atd.) je pouze na vlastní
nebezpečí hosta.
Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech venkovních i vnitřních prostorách.
Rozdělávání ohně za účelem opékání je povoleno pouze na ohništi a po každém ukončení je
nutno, aby host tento oheň řádně uhasil.
V době od 22:00 do 6:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid.

Děkujeme a budeme se těšit na Vaši návštěvu

