
 

 

 

Ubytovací podmínky 

Chalupy Žernovka 

 

 
 

 

 

Vážení a milí hosté,  

vítáme Vás v naší chalupě a dovolte, 

abychom Vás seznámili s pravidly 

provozu:  



* Po příjezdu host předloží svůj platný občanský 

průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný 

doklad totožnosti. Po zaznamenání údajů a 

doplacení částky za pobyt (pobytová taxa + 

záloha) budou hostovi předány klíče od objektu.  

* V den příjezdu je host povinen zaplatit 

vratnou kauci (Kč 2000,- na selský apartmán a 

2000,- na panský apartmán).  Kauce  bude 

vrácena při předání uklizeného objetu. Je to 

garance za případné škody na zařízení 

způsobené hosty nebo za neadekvátní úklid.  

* Za klenoty, peníze a jiné cennosti si odpovídá 

ubytovaný sám.  

 Host užívá objekt po sjednanou dobu. 

Nebyla - li ubytovací doba předem 

domluvena jinak, příjezd 1. den je 

stanoven od 13 do 15. hodiny a ukončení 

pobytu nejpozději do 10.00 hod. posledního 

dne. Při víkendových pobytech doba 

příjezdu a odjezdu dohodou. Do této doby 

je ubytovaný povinen chalupu uvolnit. 

Neučiní - li tak, jsme oprávněni účtovat 

mu pobyt za další den. 

 Během pobytu host udržuje pořádek a 

čistotu.  Ve vnitřních prostorech používá 



přezůvky a  třídí odpad  dle instrukcí 

majitele. 

 V průběhu pobytu není možné rušit 

sousedy hlasitou hudbou či slovem v 

průběhu 24hod.  

Noční klid je stanoven od 22:00 do 

8:00 hod. 

PŘI NEDODRŽENÍ NOČNÍHO 

KLIDU NEBO RUŠENÍ SOUSEDŮ V 

DENNÍCH HODINÁCH JE MOŽNÉ 

PŘISTOUPIT K OKAMŽITÉMU 

UKONČENÍ NÁJEMNÍHO VZTAHU 

BEZ NÁHRADY.  

CHALUPA NENÍ VHODNÁ K 

BUJARÝM OSLAVÁM !!!! 

 Host je povinen při každém odchodu z 

objektu uzavřít vodovodní uzávěry, 

vypnout veškerá zařízení využívající 

elektrické sítě, zhasnout světla a zavřít 

dveře a okna pokoje (zabezpečit objekt 

proti cizímu vniknutí). 



 Host je povinen hlásit ihned zjištěné 

závady a škody, které se platí hned na 

místě = bude ponížena vratná kauce. 

* V pokoji a v prostorách objektu nesmí host 

bez souhlasu majitele přemísťovat zařízení, 

provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě 

nebo jiných instalací.  

* Přijímání návštěv bez ohlášení a souhlasu 

majitele objektu je zakázáno.  

* Z bezpečnostních důvodů není vhodné 

ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru 

dospělých v prostorách chalupy a ani v jejím 

okolí – NEBEZPEČÍ ÚRAZU.  

* Ubytování psů a jiných zvířat pouze  v 

selském apartmánu po souhlasu majitele 

(poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč/1 den). 

Pes se může pohybovat pouze v přízemí. Majitel 

si zajistí vlastní pelíšek a pravidelně uklízí 

exkrementy a jiné známky pobytu zvířete. 

Majitel je zodpovědný za veškeré škody 

způsobené zvířetem – náhrada za škody bude 

požadována ihned při odjezdu.  



* Objekt je částečně dřevěný, proto je 

kouření přísně zakázáno!, ani 

nepoužívejte otevřený oheň  ve všech vnitřních 

prostorech. 

Kouření je možné ve venkovních prostorách.  

* Chalupa má omezený přísun energií, proto 

šetřete elektřinou, vodou, tuhým palivem.  

 Informace o okolí a místních 

zajímavostech, vč. důležitých kontaktů 

naleznete v informačních brožurách nebo 

v Rovensku pod Troskami (Informační 

středisko) – 3 km. 

 

Při odjezdu 

Úklid objektu 

V den odjezdu je host povinen svléknout ložní 

prádlo, umýt nádobí, lednici i koupelnu a osobně 

předat objekt v čistém a uklizeném stavu včetně 

inventáře, jehož seznam je v informační knížce. 

Odpadky budou vyneseny do popelnice, která je 

situována v technické místnosti. Pokud odpadních 

nádob  nedostačuje je nutné odpad donést do 



nedaleké popelnice s označením 1. Kachlová 

kamna je nutno řádně vyčistit a doplnit zásobu 

dřeva. 

 

 

Úklid venkovního posezení  

Venkovní posezení je  nutno zamést, utřít stoly a 

lavice. Dále pak uklidit krb , umýt grilovací nářadí 

a doplnit zásobu dřeva. 

Popel z vnitřního i venkovního krbu je nutný 

odnést do kovové popelnice již studený (v 

technické místnosti je na manipulaci s popelem 

určena kovová nádoba).  

Majitel objekt zkontroluje a vrátí kauci, od které 

se odečte doplatek za spotřebovanou el.  energii 

nad 50 kw za týden a spotřebu vody nad 5 m3 

/týden.                                                                

1KW – 5,-             1m3  – 90,- 

Spotřeba dřeva není v rámci poplatku za 

ubytování . 

 



 Host je povinen dodržovat ustanovení 

těchto ubytovacích podmínek. V případě, že 

je poruší, má ubytovatel právo od smlouvy 

o poskytnutí ubytovací služby odstoupit 

před uplynutím sjednané doby – BEZ 

NÁHRADY nebo žádat finanční odškodné 

z vratné kauce. 

 

 

 

 

 
 


