
POKYNY K POBYTU  
ŘÁD CHATY NA PASEKÁCH 23 

1. Příjezd do ubytování je nejdříve od 16 hodin. Vyklizení pokojů a odjezd je maximálně do 10 

hodin. V případě, že neopustíte chatu v den odjezdu do 10 hodin, bude Vám účtovaná automaticky 

další noc v plné výši potvrzené ceny. 

2. Chatu si otevřete pomocí kódu, který od nás obdržíte před příjezdem. U hlavních dveří je po levé 

straně umístěna skříňka, kde namačkáte kód a vypadne Vám klíč od vchodových dveří, po otevření 

klíček vraťte zpět do skříňky. U Vámi vybraného pokoje budete mít klíček připravený v zámku od 

pokoje, vstupních dveří i lyžárny. V den odjezdu nechte klíček opět ve zámku. V případě, že tak 

neučiníte, bude Vám doúčtovaný poplatek za výrobu nového klíče. 

3. Ložní sada ( 1x povlak na polštář, 1x povlak na peřinu, 1x prostěradlo ) je připravena na každé 

posteli, klient si povléká sám. Rezervní čisté povlečení nechte nepoužité na pokoji. Při odjezdu 

svlečte použité povlečení a odneste na chodbu v 1. patře k hydrantu. 

4. Ve vnitřních prostorách chaty používejte vlastní domácí obuv.  

5. Domácí zvířata jsou povolena pouze po předchozí domluvě a úhradě poplatku. 

6. Vnitřní prostory chaty jsou nekuřácké. 

7. V objektu není dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče s vyjímkou pomůcek k hygieně a 

nabíječek. 

8. Během pobytu si každý zamyká svůj pokoj dle svého uvážení. Mějte na vědomí, že v chatě jsou 

ubytovaní i další hosté. Za případné ztráty jste sami plně odpovědní. 

9. V pokoji, na chodbách a ve společných místnostech se chovejte tak, abyste nerušili ostatní 

ubytované návštěvníky. To samé se týká i venkovních prostor. Během pobytu udržujte pořádek 

zejména ve společných prostorech. 

10. V době od 22:00 – 7:00 hodin je stanoven noční klid. 

11. Při odjezdu vysypte koš na pokoji do komunálního odpadu v přízemí, případně roztřiďte dle 

jednotlivých kategorií. Při velkém znečištění podlahy v pokoji nebo na chodbě prosíme, abyste 

použili vysavač, který je na chodbě v 1. patře. 

12. Při odjezdu uveďte kuchyň do původního stavu při příjezdu, vykliďte lednice. Při nedodržování 

pokynů k pobytu a řádu chaty, má pronajímatel právo provést v celém objektu osobní kontrolu. 

Při zjištění hrubého porušení ( protipožární ochrana, škody na majetku ) má pronajímatel právo 

ihned zrušit pobyt hosta a požadovat náhradu způsobené škody. 

13. Případné závady (nefunkční žárovka, chladno na pokoji, zničená židle aj.) nahlaste smskou na 

telefon 724 869 077 nebo e-mailem na adresu jiri.cidlinsky@louda.cz. 

14. V případě vážné havárie nebo jiné vážné události volejte pana Jiřího Cidlinského, mobil 

724 869 077. 

15. Lékárnička je v přízemí ve společenské místnosti. 

16. Parkovaní doporučujeme na záchytném veřejném parkovišti cca 80 metrů od chaty, označené P3. 

K chatě se lze zajet pouze pro vyložení a naložení zavazadel. V případě bohaté sněhové nadílky 

není cesta udržovaná a nedoporučujeme z důvodu zapadnutí zajíždět. 

Děkujeme mnohokrát za spolupráci a přejeme Vám příjemný pobyt. 
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