Rezervace pobytu
Po provedení rezervace elektronickou formou Vám bude telefonicky nebo e-mailem potvrzeno
její přijetí, potvrzena celková cena pobytu a po dobu 5 pracovních dnů po provedení rezervace Vám bude
objednaný pobyt dočasně rezervován.
Definitivní rezervace pobytu Vám bude provedena dnem připsání zálohy ve výši 50% z celkové
ceny pobytu na náš účet vedený u Raiffeisen BANK, č. účtu: 2032007281/5500. Pro platby ze zahraničí
je třeba uvádět číslo účtu v mezinárodním modu – IBAN: CZ19 5500 0000 0020 3200 7281, SWIFT:
RZBCCZPP.
Po úhradě zálohy Vám zašleme e-mailem (na požádání poštou) "Potvrzení o zprostředkování
rezervace pobytu" (poukaz na pobyt).
Rezervace platí do 18 hod, není-li objednávkou sjednáno jinak.
Doplatek ceny pobytu zaplatíte také bezhotovostně a to tak, aby zbývajících 50% ceny bylo
připsáno na výše uvedený účet nejpozději 5 pracovních dnů před vaším příjezdem.

Ubytovací řád Chaty Marion
Chata Marion může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Host předloží ubytovateli při
příchodu platný doklad totožnosti.
Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně
oznámit ubytovateli, případně na tel: 606 606 997.
Pokud dojde k poškození pokoje či jiného zařízení penzionu z nedbalosti nebo úmyslně, je host
povinen škodu nahradit.
Host nesmí bez souhlasu vedení penzionu přemisťovat vybavení, vynášet nábytek mimo objekt,
provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
Host je povinen udržovat pořádek a čistotu, jak v penzionu, tak v přilehlém okolí.
Z bezpečnostních důvodů nesmí host ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých
v pokoji a ostatních společenských prostorách areálu.
V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem ubytovatele.
V době od 22 hod do 7 hod je host povinen dodržovat noční klid.
Host je povinen při ukončení ubytování opustit prostory Chaty Marion do 10.00 hod. Při
přesažení této doby mu bude účtován další započatý den.
Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut jiný pokoj, než ten, ve kterém byl
původně ubytován.
Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho
příslušenství světla, uzavřít dveře, okna a klíče odevzdat ubytovateli.
V prostorách penzionu je přísný zákaz kouření. (Kouření je možné na kryté terase.)
Při nedodržení provozního řádu je ubytovatel oprávněn zrušit hostu ubytování s tím, že host
uhradí poskytnuté služby.

Zodpovědnost za škody na vlastním majetku
Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných
částech pensionu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude
dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.
Majetek ubytovaných není pojištěn.

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob
Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel
nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Žádáme hosty, aby neponechávali
svěřené osoby bez dozoru. Toto platí i v prostorách dětského hřiště.
Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.

