Ubytovací řád Chachaty
1. Pro mytí nádobí a úklid používejte jen bio čistící prostředky - jsou v kuchyni.
2. Na WC používejte výhradně obyčejný toaletní papír, nikoli vlhčené ubrousky.
Nevhazujte do WC zbytky jídla ani jiné věci – zacpávají nám čističku!
3. Obsluha bazénu, sauny, topení, televize, nahození pojistek je na: chachata.eu
4. Ve vnitřních prostorách chaty platí přísný zákaz kouření.
5. V chatě se přezouváme, případně chodíme bosky, nikoliv však v botách.
6. Rodiče ručí za bezpečí svých dětí v chatě i na zahradě. Na trampolínu bez bot.
7. Odpadky si hosté odnáší sami do popelnice č.53 u mostu přes potok.
Bioodpad je vedle chaty 10 m za velkym smrkem. Kontejnery na plasty u
autobusové zastávky (300 m od chaty směr Dolní Moravice)
8. Wifi: Chachata, heslo: havrani22
Formality při příjezdu a odjezdu
1. Nástup na víkendové ubytování: pátek od 16:00, odjezd neděle do 12:00
2. Nástup na týdenní ubytování: sobota od 16:00, odjezd sobota do 12:00
Časy příjezdu/ odjezdu je možno změnit jen po domluvě se správcem. Tel:

3. Kauce na spotřebu energií a rekreační poplatky se platí při příjezdu, popř.
před pobytem převodem na účet.
4. Rekreační poplatek je 20 Kč/osoba od 18 let věku/noc.
5. Při příjezdu jsou všichni hosté povinni se zapsat do Knihy hostů a uvést
požadované údaje (dle Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Moravice č.
1/2021 o místním poplatku z pobytu). Upozorňujeme, že zápis není v
rozporu s pravidly GDPR. Pokud hosté odmítnou, nemohou být ubytováni.
6. Povinností každého hosta je provést konečný úklid (umytí podlah, WC,
sauny, koupelny, úklid kuchyně včetně nádobí a lednice). Nebude-li chata
uklizena, účtujeme poplatek za úklid 2000,- Kč. Úklid můžeme provést za
vás dle ceníku na http://chachata.eu, musí se ale domluvit předem.
7. Ložní prádlo si hosté přivezou své (8 x dvojlůžko 140 cm - matrace v celku,
1 x rozkládací sedačka), popřípadě zajistíme povlečení za poplatek dle
ceníku, nutno dohodnout předem. Spaní na postelích bez ložního prádla je
přísně zakázno.
Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím
řádem seznámeni a budou ho plně respektovat. Všem hostům přejeme hezký pobyt,

krásnou dovolenou a spoustu pěkných zážitků!

