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Příjezd  

si domluvíme předem, snažíme se být při ubytování přítomni, jinak se 
domluvíme na převzetí klíče od chalupy. Chalupa je v den příjezdu připravena od 
14 hodin, ale můžeme se domluvit jinak.  

Každý host, včetně dětí, je povinen vyplnit registrační formulář v den příjezdu a 
neprodleně předat ubytovateli.  

Cena  

je vždy stanovena za celou chalupu a zahrnuje všechny běžné energie, vodu, 
poplatek z ubytování placený obci Bořislav a veškeré vybavení chalupy, tedy 
ručníky, lůžkoviny, hygienické potřeby a základní vybavení kuchyně jako např. 
tablety do myčky, utěrky, saponát a houbička na nádobí a podobně. Pokud 
chcete využít saunu, poprosíme o poplatek 200 Kč, pokud si chcete připojit 
nějaké další zařízení, pojďme se domluvit na úhradě energie. 

Záloha ve výši poloviny ceny za pobyt je splatná předem a jejím zaplacením je 
rezervace potvrzena. Zaplacením zálohy host souhlasí s naším Ubytovacím 
řádem. Doplatek ceny za ubytování je splatný při příjezdu v hotovosti nebo 
platební kartou 

Storno poplatky 

při zrušení rezervace do 30 dní před příjezdem vracíme poplatek celý. Při zrušení 
rezervace méně než 30 dnů před příjezdem obdržíte voucher s platností 6 
měsíců. Voucher je přenosný, nelze jej prodloužit, ani vyplatit v hotovosti. 

Ubytování  

poskytujeme pro maximálně 8 dospělých osob a několik dětí. Host je povinnen 
chalupu využívat výhradně k rekreaci a chovat se k objektu i zařízení s maximální 
péčí.  

Škody nebo ztráty vzniklé na zařízení v průběhu pobytu host nahlásí neprodleně 
majiteli. Závada zjištěna po odjezdu bude přisouzena poslednímu hostovi.  

Noční klid je regulován vyhláškou obce od 22 do 7 hodin. 

Nacházíte se v CHKO, proto platí přísný zákaz ohňostrojů a podobných blbin. 



Naše chalupa je přísně nekuřácká. Pro kuřáky je v zahradním přístřešku 
připraven popelník. 

Gril je k použití výhradně na zahradě v bezpečné vzdálenosti od chalupy. Po jeho 
použití jej vypněte, vyčistěte. Díky moc. 

Domácí mazlíčky ubytujeme rádi s příplatkem. Host za svého mazlíčka zodpovídá 
a uklízí po něm nejen uvnitř chalupy, ale i na zahradě případně na obecním 
pozemku. Mazlíčky nepouštíme na gauč ani do postele – chlupy na gauči nebo 
v dekách přiúčtujeme majiteli chlupatých kamarádů. 

Bez souhlasu majitele není povoleno přemísťovat zařízení a nábytek, provádět 
změny nastavení topení a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací.  

Odpovědnost  

V případě poškození chalupy nebo vybavení, host nese náklady v plné výši. 
Doporučujeme uzavřít vhodné pojištění odpovědnosti. Za pořádek a škody 
zodpovídá odpovědná osoba, tedy host, který si chalupu pronajal a sdílí ji s 
ostatními hosty.  

Při zahájení pobytu host prověří stav vybavení a chalupy a oznámí případné 
závady majiteli.  

V případě výraznějšího znečištění chalupy jsme oprávnění účtovat navýšený 
poplatek za úklid ve výši až 2.000 Kč.  

Majitel nenese žádnou odpovědnost za škody, ztráty majetku nebo zranění 
hostů.  

Host je povinen umožnit majiteli nebo jím pověřené osobě vstup a prohlídku 
nemovitosti, a to po předchozím oznámení.  

Odpadky  

třídíme. Popelnice na směsný odpad je na parkovišti před domem, ostatní 
tříděný odpad vhodíme do správných kontejnerů nebo tašek na chodbě. Není to 
sranda, tahle planeta potřebuje pomoc. Díky! 

Odjezd  

je také samoobslužný do 11:00 hod. Žádáme hosty, aby chalupu zanechali v 
takovém stavu, v jakém ji převzali.  

Hrubé porušení Ubytovacího řádu může vést k předčasnému ukončení pronájmu 
ze strany majitele bez náhrady.  


