PODMIENKY UBYTOVANIA
ALASKA zrub
Rezervácia
Rezerváciu ubytovania je možné urobiť online prostredníctvom nášho rezervačného systému na našej
webstránke: hAps://alaskazrub.sk/rezervacia/.
Rezerváciu ubytovania v zrube ALASKA akceptujeme iba osobe staršej ako 18 rokov.

Platby
Po rezervácii, ubytovaný následne obdrží email od ubytovateľa s potrebnými inštrukciami k platbám a
kompletnými informáciami potrebným k pobytu.
Pri prihlásení na pobyt, ubytovaný zloží vratnú kauciu 200€, ktorá je vrátená pri odchode za podmienok
riadneho odovzdania ubytovacieho zariadenia v kompletnom a nepoškodenom stave. Ubytovateľ vykoná
pri odchode ubytovaného za jeho prítomnosQ kontrolu ubytovacích priestorov. V prípade, že zariadenie je
v stave a rozsahu ako pri nástupe na pobyt, je ubytovanému pri odchode vrátená kaucia.
V prípade, že zariadenie bolo poškodené, je táto hodnota zariadenia odpočítaná z kaucie ubytovaného,
prípadne bude vyzvaný na daľší doplatok do skutočnej hodnoty. Ubytovaní zároveň súhlasia so
zanechaním podobne čistého a uprataného zrubu ako pri prevzaT. V prípade viditeľného veľkého
znečistenia, či neporiadku, bude z kaucie odrátaný poplatok vo výške 50€.
V prípade akýchkoľvek škôd, ktoré vzniknú neohľaduplným zaobchádzaním s vecami nachádzajúcimi sa v
priestoroch objektu a jeho zariadením, je ubytovaný povinný škodu nahlásiť a primerane znášať náklady,
ktoré vzniknú ubytovateľovi pri ich odstraňovaní.

Parkovanie
Parkovanie pre 6 aút je vyhradené pre ubytovaných hosT na parkovisku pri vstupe do areálu.

Bezpečnosť ubytovaných osôb
Všetci členovia ubytovanej skupiny zodpovedajú sami za svoju vlastnú bezpečnosť.
Berte na vedomie vyšší stupeň rizika, ktoré predstavuje horské prostredie, terén v okolí zrubu, terasa či
detské hojdačky, ktoré sa smú používať len za prítomnosQ rodičov či dospelých osôb.
Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deQ bez dozoru dospelých v zrube, či ostatných
priestoroch objektu. Za každých okolnosT zodpovedá za dieťa osoba s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.

Zrub je zabezpečený kamerovým systémom.

Ubytovanie
V deň nástupu je zrub pripravený od 14:00, uvoľnenie zrubu je v deň odchodu do 10:00.
Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému zrub v stave spôsobilom na riadne užívanie a nerušený
pobyt podľa dohody. Ubytovateľ nezabezpečuje upratovanie zrubu a vynášanie smeT počas pobytu
ubytovaným.
Uteráky a osušky nie sú súčasťou výbavy zrubu. K dizpozícii sú iba malé toaletné uteráčiky na ruky.
Počet prihlásených na ubytovanie nesmie prekročiť maximálnu kapacitu zrubu. Ďalšie osoby alebo
návštevníci, nie sú povolení.
V čase od 22:00 do 6:00 je v ubytovacom zariadení nočný kľud, ktorý je ubytovaný povinný dodržiavať.
Z dôvodu vysokého rizika je v zrube prísny zákaz fajčiť a páliť sviečky! Zakázané je odhadzovať ohorky
z cigariet na zem v okolí zrubu. Na zrubovej terase je prísny zákaz grilovať a inak manipulovať s ohňom.
Na grilovanie a opekanie je vyhradený priestor na pozemku v dostatočnej vzdialenosQ od zrubu. Na tento
účel ubytovateľ poskytuje kotlík a ražne uložené v zrube. Odporúčame používať príbory a taniere
jednorazového charakteru, ktoré nie sú súčasťou vybavenia kuchyne zrubu.
Ubytovateľ nezodpovedá za veci ubytovanými hosťami vnesené do objektu, priestorov určených na
ubytovanie alebo na uloženie vecí. Ubytovaný súhlasí s tým, že do zrubu počas doby trvania jeho pobytu
má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinnosT ubytovateľ, údržbár, upratovačka… V
zrube, rovnako ako aj v iných priestoroch objektu, ubytovaný nesmie premiestňovať zariadenie, ani
vynášať na terasu, či k ohnisku, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do elektrickej siete či inej
inštalácie. V areáli a osobitne v zrube nie je ubytovanému povolené používať vlastné elektrické spotrebiče.
Toto sa netýka osobného počítača a elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene hosťa.
Pri každom odchode ubytovaný zhasne v zrube svetlá, vypne všetky používané elektrospotrebiče, riadne
uzavrie vodovodné uzávery a uzamkne zrub.
Ubytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť pobyt hosťa bez nároku na náhradu za ubytovanie v prípade, ak
ubytovaný v ubytovacom zariadení porušuje dobré mravy alebo inak hrubo porušuje ubytovací poriadok.

Zvieratá
Domáci miláčik - malý bytový psík (napr. čivava, shih tzu, yorkshire terrier) či mačka sú povolení, ostatné
väčšie plemená až po konzultácii s ubytovateľom.

Storno podmienky
V štandardnom prípade akceptujeme storno max 30 dní pred nástupom na pobyt. Neskôr si
už klient musí za seba nájsť náhradu, alebo si zvoliť náhradný termín pobytu.
V prípade rôznych nariadení orgánmi štátnej moci ( napr. zákaz pohybu a.i.) bude rezervačný
poplatok vrátený v celej výške, voľba náhradného termínu v tomto prípade je dobrovolná.
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