Domácí řád chaty Horní Lipová
příspěvková organizace
Olomoucká 86, Opava

Základní údaje:
Chata Horní Lipová 74
Rekreační středisko Slezské nemocnice v Opavě
Nájemce:
Pavel Fiala, e-mail: fiala20@seznam.cz , tel: 605 924 887
KAPACITA CHATY:
Ubytování je možné v 8 pokojích s 3-6 lůžky + přistýlky, tj. Celkem 33 lůžek + 2 přistýlky.









pokoj č. 1 – přízemí 4 lůžka (2x posch. postel)
pokoj č. 2 – přízemí 5 lůžek (2x posch. postel + 1 postel)
pokoj č. 3 – 1. patro 3 lůžka (1x posch. postel + 1 postel)
pokoj č. 4 – 1. patro 4 lůžka (2x poch. postel)
pokoj č. 5 – 1. patro 4 lůžka (2x posch. postel)
pokoj č. 6 – 1. patro 5 lůžek (2x posch. postel + 1 postel + 1 přistýlka)
pokoj č. 7 – podkroví 4 lůžka (1x posch. postel + 2 postel)
pokoj č. 8 – podkroví 4 lůžka (4 postel + 2 přistýlky) - možnost vaření!

VYBAVENÍ:

Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení. Společné prostory jsou: vybavená kuchyň s
lednicemi, plynovými sporáky, varnou konvicí. Dále pak velká společenská místnost s TV,
klubovna s kulečníkem a pingpongovým stolem a lyžárna. V areálu je k dispozici travnaté
hřiště, venkovní a vnitřní ohniště i možnost parkování.
STRAVOVÁNÍ:

vlastní nebo v restauračních zařízení v blízkém okolí.

TERMÍN NÁSTUPU:
celoročně nástup nejdříve od 16:00 hod do 18:00 hod
Nástup v jinou dobu z důvodu mimořádných událostí a v případě, že to ubytovací možnosti
dovolí je nutno telefonicky dohodnout s p. Fialou, tel: 605 924 887.
TERMÍN ODCHODU:
odchod nejpozději v 12:00 hod.
 odchod v jinou dobu je možný pouze po domluvě se správcem chaty.
 poplatek za překročení doby pobytu je účtován za každou započatou hodinu.

Vážení hosté,
dovolujeme si Vás tímto požádat o dodržování níže uvedených pokynů:















při příjezdu předložte průkaz totožnosti
seznamte se podrobně s Domácím řádem chaty Horní Lipová
po výdeji ložního prádla a klíčů od pokoje a hlavního vchodu se ubytujte
host má mimo svého pokoje k dispozici společné prostory chaty zdarma
po celé chatě jsou hosté povinni se pohybovat jen v domácí obuvi
rodiče (či jiná příbuzná či rodiči pověřená osoba) si hlídají své děti a jsou za ně
odpovědni
zákaz ubytování zvířat!
host je povinen nahlásit všechny závady, poruchy nebo způsobené škody!
při vzniklé škodě, kterou rekreant způsobí svým jednáním (platí i pro děti), zaplatí
škodu ve výši zůstatkové hodnoty majetku
ke konzumaci potravin slouží vybavená kuchyně a jídelna
v době od 22:00 - 7:00 hod je nutné dodržovat noční klid
po 22. hodině zamykat hlavní vchod
rekreant je povinný po každém vaření po sobě uklidit a udržovat pořádek včetně
společných prostor a hygienického zázemí
úklid pokojů vždy při střídání hostů.

 při odjezdu
o v případě, že host manipuluje s nábytkem, musí dát před odjezdem zařízení
pokoje na původní místo.
o při ukončení pobytu musí host vyklidit ledničku
o host uvede do původního stavu WC, koupelnu
o po ukončení pobytu je každý povinen svléct prádlo a složené nechat na pokoji.
o předání prádla a pokoje správci chaty je host povinen udělat osobně na pokoji a
správce po kontrole převezme klíč, závady uvede písemně do knihy předání
pokojů a host je podepíše. Je zakázáno opustit pokoj bez osobního předání!
Pokoj musí být předán do 12:00 hod.
 je zakázáno:
o kouření v interiéru rekreačního zařízení
o používat na chatě vlastní elektrospotřebiče (vyjma hol. strojků, fénů, kulem,
notebooku a jiných komunikačních prostředků)
o poskytnout pobyt jiným (nepřihlášeným) osobám
V případě požáru je třeba se řídit pokyny správce a poplachovými směrnicemi, které
jsou v chatě vyvěšeny.
Při nedodržení ustanovení, může být rekreantům ukončen pobyt v rekreačním zařízení
bez nároků na vracení peněz , v případě závažných porušení Domácího řádu může být
zakázána rekreace v chatě a to i do budoucna.

CENÍK UBYTOVÁNÍ
(SMLUVNÍ CENY – Cena za osobu / noc včetně DPH)

1. Letní období (1. 7. - 30. 9.)

Doba pobytu 1-2 noci
Doba pobytu 3 a více nocí

Pokoj č. 1-6
250,- Kč
200,- Kč

Pokoj č. 7
270,- Kč
220,- Kč

Pokoj č. 8
300,- Kč
260,- Kč

Pokoj č. 7
290,- Kč
240,- Kč

Pokoj č. 8
320,- Kč
270,- Kč

2. Zimní období (26. 12. - 31. 3.)

Doba pobytu 1-2 noci
Doba pobytu 3 a více nocí

Pokoj č. 1-6
270,- Kč
220,- Kč

3. Mimo sezónu (1. 4. - 30. 6. a 1. 10. - 22. 12.)

Doba pobytu 1-2 noci
Doba pobytu 3 a více nocí

Pokoj č. 1-6
220,- Kč
190,- Kč

Pokoj č. 7
250,- Kč
220,- Kč

Pokoj č. 8
280,- Kč
250,- Kč

Další ustanovení:
1. Děti do 3 let bez nároku na lůžko – zdarma po prokázání věku dítěte
2. V případě storna objednávky – vracíme 50% z celkové ceny za ubytování Ceny o
Velikonocích a Silvestru –zvláštní smluvní ceny
3. Cena za pronájem celé chaty 5000,- Kč/noc + energie( voda, elektřina, plyn), dle
skutečné spotřeby na hodinách nebo 6000,- Kč včetně energie
4. Minimální obsazenost pokojů – pokoj č. 1-7 – min. 2 osoby, pokoj č. 8 min. 3
osoby
5. Uvedené ceny neobsahují lázeňský poplatek, který se připočte k ceně
6. Zákazníci, kteří využívají chatu opakovaně a ve větším rozsahu (např.
zaměstnanci SNO a jejich nejbližší rod. příslušníci – manžel, manželka, syn dcera)
může být poskytnuta sleva z ceny po dobu pobytu 1-2 noci – platí vždy kategorie
doba pobytu 3 a více

