[Zadajte text]

Gazárka, s. r. o. , Alej 549, 908 41 Šaštín - Stráže

Prevádzkový a ubytovací poriadok pre ubytovanie v chatkách
rekreačného strediska Gazárka
1. V chatkách môže byť ubytovaný len rekreant, ktorý je k pobytu riadne prihlásený. Za týmto účelom
je povinný predložiť platný preukaz totožnosti. Ubytované v chatke môžu byť osoby mladšie 18 rokov len
pod dozorom dospelej osoby.
2. Za ubytovanie a poskytovanie služby je rekreant povinný platiť podľa platného cenníka.
Ubytovací čas: za jednodenné ubytovanie sa považuje ubytovanie v čase od 6 00 do 10 00 hod.
nasledujúceho dňa. Rekreant je povinný uvoľniť chatku do 10.00 hodiny posledného dňa ubytovania.
V prípade, že neuvoľní miesto do stanoveného času, bude sa mu počítať ubytovanie za ďalší
ubytovací deň. Ubytovateľ je povinný hosťa ubytovať od 14 00 do 20 00 hodiny.
V prípade, že rekreant musí predčasne odísť, vracajú sa mu poplatky späť len pri vážnom ochorení
rekreanta, ktorý sa preukáže potvrdením od lekára v mieste, kde je chatová osada.
3. Každý ubytovaný rekreant zodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu inventáru
v ubytovacom zariadení. V priebehu nočného kľudu je zakázané nechávať inventár a ostatné zariadenie
mimo priestoru chatky!!!
4. Rekreant je povinný na vyzvanie pracovníkov rekreačného strediska Gazárka preukázať sa platným
potvrdením o zaplatení.
5. Pri odchode v posledný deň ubytovania je povinný odovzdať kľúče od chatky na recepcii
a predložiť doklad o zaplatení do posledného dňa pobytu.
6. Vstup do chatovej oblasti je povolený len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnou chorobou!
7. Všetci ubytovaní musia dbať o čistotu a poriadok, šetriť zariadenia a hospodárne používať vodu,
šetriť elektrickou energiou. Nie je povolené poškodzovať porasty, kríky a stromy. Za škody
spôsobené na zariadení zodpovedá rekreant podľa platných predpisov
8. Nočný kľud je určený v čase od 22 00 do 6 00 hod.
9. V rekreačnom stredisku je nutné počas dňa zachovávať kľud a nerušiť ostatných rekreantov
krikom, hlučným spevom, nadmerným zosilňovaním reprodukovanej hudby a zbytočným
používaním motorových vozidiel.
10. Rekreanti sú povinní riadiť sa pokynmi vedúceho rekreačného strediska ako aj ostatných
pracovníkov. Pri hrubom porušovaní predpisov ubytovacieho poriadku môže byť ďalší pobyt
zakázaný bez nároku vrátenia na čas vopred zaplatených poplatkov.
11. Vstup motorových vozidiel a jazda v priestore chatovej oblasti v čase od 22 00 do 6 00 hod je
zakázaná s výnimkou dopravnej obsluhy alebo vo výnimočných prípadoch.
12. Odpadky všetkých druhov je rekreant povinný dať do smetných nádob.
13. Je zakázané zakladať oheň na ľubovoľných miestach, môže sa zakladať len na ohniskách, ktoré
sú vytvorené v priestore chatovej oblasti.
14. Do ubytovacích objektov je prísny zákaz vodenia psov a iných zvierat, ak ste si za ne nezaplatili.
15. Rekreanti sú povinný dodržiavať požiarne a bezpečnostné predpisy.

Žiadame rekreantov, aby pri odchode zanechali
chatku čistú a kľúč priniesli na recepciu.
Ďakujeme.

