
UBYTOVACÍ  ŘÁD CHATY LÍPA - OLDŘICHOVICE 

Ubytovací řád je závazná norma, která se vztahuje na přechodné ubytování hostů a upravuje 

provoz Chaty Lípa - zejména ve vztahu provozovatele a ubytovaných hostí chaty a mezi hosty 

chaty navzájem. 

1. Základní pojmy: ubytovatel – Křesťanské společenství, z.s. Na Nivách 259/7, 737 01 

Český Těšín  IČO: 44938144. Adresa provozovny: Chata Lípa, Oldřichovice ev.č. 20, 739 61 

Třinec. Ubytovací kapacita je 37 míst. 

2. Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout ubytovat klienta v případě, že je chata obsazená. 

Chata slouží k výchovným a vzdělávacím pobytům, přednostně KS,z.s. ale i ostatním 

křesťanům. Cena lůžek na pokoji se řídí platným ceníkem ubytovatele, ceník je umístěn u 

správce chaty. Před nástupem na ubytováním je třeba mít vyplněný formulář knihu hostů a 

zaslat ho na email:  chatalipa@gmail.com. Při nástupu má ubytovaný povinnost poskytnout 

ubytovateli svůj doklad totožnosti nebo cestovní doklad. Bez poskytnutí těchto údajů při 

nástupu nebude ubytování umožněno.           
 3. Příjezd a ubytování začíná prvním sjednaným dnem v odpoledních hodinách (od 14,00. 

hod.) a končí posledním dnem v dopoledních hodinách (do 12,00 hod.), pokud není předem 

dohodnuto jinak.  

4. Ubytovací řád 

• Po převzetí chaty si ubytovaný zkontroluje její vybavení a technický stav, případné 

vady a nesrovnalosti nahlásí nejpozději do následujícího dne správci a zapíše do 

předávacího protokolu. 

• Spouštění přímotopů je řízeno z centrálního systému, jde řídit pouze teplotu na 

přímotopech. Je třeba přísně dodržovat jejich bezpečné používání. (nesmí se nic dávat 

na topná tělesa) 

• Na chatě je možno z hygienických důvodů spát pouze s ložním prádlem zapůjčeným 

přímo na chatě nebo vlastním dovezeným. 

• Pro účely parkování osobních vozidel je určeno parkoviště před objektem. Do areálu 

se dále nevjíždí. 

• Na pokojích i v ostatních prostorách objektu není dovoleno kouřit ani donášet do 

prostorů chaty jakékoliv hořlavé, toxické, výbušné a jinak nebezpečné látky. 

• Je zakázána konzumace alkoholických nápojů 

• Pobyt s domácími zvířaty není povolen. 

• Úprava a konzumace potravin a nápojů na pokojích je zakázána. 

• Je zakázáno používat vlastní přímotopy. 

• Noční klid v celém ubytovacím zařízení je od 22:00. do 6:00 hodin 

• Pro uskladnění kol a lyží a dalších objemných věcí je určena hospodářská budova  

• Ubytovaní jsou povinni při opuštění objektu řádně zabezpečit prostor uzamčením a 

vypnutím všech elektrických přístrojů pro osobní užití. 



• Po celou dobu pobytu je ubytovaný povinen udržovat pokoj v pořádku a čistotě. Při 

jakékoliv závadě či škodě na zařízení pokoje je ubytovaný povinen tuto neprodleně 

hlásit správci zařízení a zapsat do předávacího protokolu. Pokud dojde k poškození 

zařízení, je ubytovaný povinen škodu uhradit na místě nebo bude připočtena částka na 

faktuře. 

 

5. Stravování 

• Pro účely podávání jídel je určená jídelní část společenské místnosti v přízemí objektu. 

• Příprava jídel je se provádí v kuchyni, na pokojích je zakázána. 

6. Ostatní 

• Ubytovaný je povinen umožnit ubytovateli přístup do jednotlivých pokojů, v opačném 

případě má ubytovatel nárok na násilné vniknutí do pokoje a náklady stín spojené 

budou účtovány ubytovanému. 

• Ubytovatel nenese odpovědnost za ztrátu osobních věcí a peněz!! Každý ubytovaný je 

odpovědný za své osobní věci a nemá nárok na úhradu za ztrátu od ubytovatele. 

• V případě zjištění poškození, ztráty či nefunkčnosti jakékoliv součástí vybavení či 

objektu, informujte správce. 

• Po ukončení pobytu nájemce uklízí kuchyň a přetře lednice. 

7. Odpovědné osoby 

Veškeré provozní informace týkající se ubytování v Chatě Lípa konzultujte prosím se 

správcem Kaletou Jiřím, případně s jím pověřeným zástupcem uvedeným v předávacím 

protokolu. 

Tento ubytovací řád je právně závazný. Ubytovaný je povinen se s ním seznámit v celé 

jeho šíři, na případnou neznalost nebude brán zřetel. Ubytovatel si vyhrazuje právo 

okamžitě zrušit ubytování v případě hrubého porušení jednotlivých ustanovení této 

smlouvy. 

Důležité telefonní čísla 

• Správce: +420 774 090 842 

• Hasiči: 150 

• Policie: 158 

• Záchranná služba:155 

• IZS 112 

• Horská služba: +420 606 769 010; +420 1210 


