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Ubytovací řád na skautské chatě v Hradčanech

➢ adresa chaty: Ralsko, Hradčany 402

➢ přihlášení k pobytu a ověření obsazenosti výhradně na stránkách

www.skautimimon.cz/ubytovani

➢ telefonická rezervace není možná

➢ informace k převzetí a předání chaty budou předány e-mailem při potvrzení rezervace

Poskytované služby:

➢ k pronájmu chaty automaticky náleží přilehlý pozemek

➢ kuchyně se základním vybavením, elektrický sporák, rychlovarná konvice, mikrovlnka, lednice

➢ spaní na matracích

➢ suché WC, umývárna

➢ vytápění krbovými kamny

Pravidla při pobytu:

➢ Objekt základny je určen především pro organizace zabývající se činností s dětmi

➢ Návštěvníci po dobu pobytu zajišťují běžný pořádek a čistotu ve všech prostorách chaty

➢ Rozdělávání ohně v okolí chaty je možné jen v připraveném ohništi. Je zakázáno vytvářet další ohniště
➢ Po použití ohniště je nutné celý prostor řádně uklidit a vyčistit ohniště pro další návštěvníky. Je nepřípustné

zanechat hořící oheň bez dozoru!

➢ Do spacích prostor se vždy přezouváme pod schodištěm!

➢ Nápoje a jídlo se konzumuje výhradně v krbárně, nikoliv v prostorách spacích

➢ Na půdě je zakázáno používat otevřený oheň (zejména svíčky)

➢ V celém objektu a obzvláště ve společenské místnosti neprovádějte zbytečné přesuny nábytku, aby nedošlo k

poškození podlahové krytiny

➢ V krbu ve společenské místnosti topíme pouze dřevem. Spalování odpadu je zakázáno.

➢ Po použití krbu je nutné krb vyčistit pro další účastníky

➢ Před odevzdáním doplnit zásoby dřeva a připravit třísky

➢ V celém objektu je zakázáno kouřit
➢ V případě způsobení nějaké škody na vybavení chaty, sjednejte se správcem chaty odpovídající náhradu nebo

opravu. Pokud opravu nebudete zajišťovat osobně, je nutné uhradit náklady spojené s prací.

➢ pokud bude návštěvníkem porušen ubytovací řád, vyhrazuje si ubytoval okamžitě ukončit ubytování a v

budoucích letech již návštěvníka neubytovat

➢ Možnost parkování automobilů je na parkovišti přímo u budovy základny. Je zakázáno sjíždět pod základnu a

kamkoliv na spodní louku

➢ Hygienické potřeby (WC papír, ručníky) si každý návštěvník zajišťuje sám a na vlastní náklady

➢ V celém objektu a jeho okolí udržujte průběžně v době pobytu pořádek a čistotu, ulehčíte si tak závěrečný

úklid

http://www.skautimimon.cz/ubytovani
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Před odjezdem:

➢ nechejte vyhasnout kamna

➢ vypněte lednici a nechte ji otevřenou

➢ pečlivě uzavřete všechny okna a okenice

➢ vyneste odpadky, popelnice je umístěna u hlavní cesty

➢ zkontrolujte, že nikde neteče voda

➢ nenechávejte v chatě žádné potraviny, ani trvanlivé!!!

➢ důkladně ukliďte prostory chaty, ale i kolem ní a to v rozsahu:

○ srovnat matrace na půdě a zamést

○ vytřít prostor WC a umývárny

○ umýt veškeré použité kuchyňské nádobí, sporák, kuch. linku

○ zamést a vytřít krbárnu

○ uklidit okolí chaty, pokud byl způsoben nepořádek

Úhrada ubytování:

➢ po potvrzení volnosti termínu je nutné uhradit do 3 dnů zálohu 2 000 Kč na bankovní účet 2002428237/2010

➢ bez uhrazené zálohy bude rezervace automaticky zrušena

➢ pokyny k úhradě obdržíte e-mailem, je nutné správně zadat variabilní symbol, který vám bude přidělen

➢ Pokud bude rezervace ze strany návštěvníka zrušena, bude účtován storno poplatek 500 Kč, který bude

odečten z přijaté zálohy

➢ Po skončení ubytování nahlásí návštěvník e-mailem fakturační údaje, počty osob + stavy el. a následně mu

bude vystaven daňový doklad. Poplatek za ubytování včetně služeb bude odečten z přijaté zálohy a případný

přeplatek bude vrácen na účet návštěvníka

➢ Při nedodržení ubytovacího řádu, způsobení škody nebo neprovedení úklidu bude účtován poplatek 1 000 Kč

Ceník - skautská chata Hradčany
 Člen přístavu Člen Junáku Ostatní

Chata 40 Kč/noc/osoba 60 Kč/noc/osoba 80 Kč/noc/osoba

Elektřina 6,05 Kč/kWh

Voda 40 Kč/noc

➢ Minimální poplatek za ubytování činí 500 Kč/noc + voda a spotřebovaná energie


