
Chata RIMI -  Oravice 

                                                              UBYTOVACÍ  PORIADOK 

1. Ubytovanie klientov v súkromí v objekte chaty RIMI - Oravice sa 

uskutoční na základe ich dobrovoľného prihlásenia na pobyt. 

2. Cenník služieb za prenájom objektu je uverejnený v objekte chaty a  

na internete. Služby sú poskytované na základe vopred určenej 

ponuky a dojednaných podmienok. Kaucia za objekt sa vyberá pri 

príchode 200 €. 

3. Ubytovanie je možné od 14.00 hod.dňa nástupu. Po ukončení 

dohodnutej doby na ubytovanie je klient povinný uvoľniť objekt do 

11.00 hod. ráno, inak je možné účtovať pobyt za nasledujúci deň. 

4. Klient vo vlastnom záujme je povinní prekontrolovať stav a funkčnosť 

zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť majiteľovi 

objektu. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu majiteľa premiestňovať 

zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí 

a inštalácie.  

5. Pri odchode je klient povinný uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť 

elektrické spotrebiče, plynový sporák, uhasiť oheň vo vnútornom aj 

vonkajšom kozube, zavrieť okná a dvere. V objekte je potrebné 

hospodárne nakladať s teplou a studenou vodou z dôvodu ich 

obmedzenej kapacity – vlastný zdroj pitnej vody. Šetriť elektrickou 

energiou – vlastný zdroj-elektráreň. 

6. Hosť súhlasí s tým, že do jeho doby trvania prenájmu má právo 
vstúpiť do objektu majiteľ, údržbár alebo iná osoba poverená 
konateľom spoločnosti. 

7. Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v 

interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných 

nepredvídateľných okolnosti zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je 

dieťa prihlásené na pobyt. V celom objekte platí zákaz vynášania 

spoločenských hier do izieb, zákaz používania športových potrieb 

určených pre exteriéry v interiéri objektu /lopty, tenisové rakety, 

sánky a pod./,  

8. Pred vstupom do objektu je nutné očistiť si obuv.  Je zakázaný vstup 
do objektu v športovej obuvi. 

9. Posteľná bielizeň, uteráky na ruky, utierky, deky a prestierania sú 

čisté a nepoškodené. Posteľná bielizeň slúži na celý pobyt, pri výmene 

na požiadanie účtujeme poplatok -2€. Kuchynské utierky a spoločné 

uteráky na WC a v kúpeľni sú v cene ubytovania. V kúpeľni sa 

nachádza sprcha s tečúcou teplou a studenou vodou, skrinka na 

toaletné potreby, splachovacie WC. Udržujte čistotu – za mimoriadne 

znečistenie objektu /blato, zvratky a iné/ účtujeme poplatok - 20€. 



10.  K objektu je umožnený príjazd motorovým vozidlom po miestnej 

komunikácii a vyhradené parkovisko v objekte chaty, ktoré nie je 

strážené.  

11.  Za škody spôsobené na majetku a zariadení objektu zodpovedá 

ubytovaná osoba, škody spôsobené počas pobytu, hradí klient v plnej 
výške, 

            12. V priestoroch celého objektu je zakázané najmä:  

o poškodzovať alebo ničiť majetok chaty, manipulovať s akýmkoľvek 
technickým alebo   technologickým vybavením a zariadením chaty( 
trofeje zavesené na stenách v celom objekte chaty),  

o -prísny zákaz fajčenia!!! Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie 
priestory( altánok, sedenie pri ohnisku), 

o -držať a užívať narkotiká a iné omamné a zakázané látky, 
o -vstupovať do chaty so živými zvieratami 
o -narábať s otvoreným ohňom 
o -prenechať a poskytnúť ubytovanie iným osobám ktoré nie sú 

hosťami chaty, 
 

13. Ubytovaní hostia sú povinný dodržiavať ubytovací poriadok – v prípade, 
že ho závažným spôsobom poruší, majiteľ chaty má právo odstúpiť od 
zmluvy aj pred uplynutím dohodnutej doby s okamžitou účinnosťou 
a bez náhrady poplatku za ubytovanie. 

14. Kaucia Vám bude v prípade nepoškodenia zariadenia vrátená po 
skončení ubytovania 

15. V deň odchodu odovzdá klient chatu  v akom ju prevzal. 

 Sadzobník poplatkov za spôsobené škody: 

 Strata kľúčov 30EUR 

 Porušenie zákazu fajčenia 200EUR + okamžité ukončenie pobytu 

 Poškodenia majetku v závislosti od rozsahu spôsobenej škody 

 Odcudzenie majetku firmy v závislosti v závislosti od druhu odcudzenej 
veci + podanie oznámenia na Polícií k začatiu trestného stíhania za 
krádež 


