
 

 PODMÍNKY PRO UBYTOVÁNÍ: 
 

• Při příjezdu se platí na recepci vratná kauce za bungalov 1000 Kč. Tato částka je vrácená 
při odjezdu za předpokladu vrácení bungalovu v pořádku.  

• U venkovních dveří bungalovu je zvenku koule, klient zodpovídá za to, že nedojde 
k zabouchnutí klíčů v bungalovu. Pokud k takové situaci dojde, u dveří bungalovu je 
telefonní číslo, na které může klient zavolat. Na jeho náklady je zavolána pověřená 
osoba, která bungalov otevře. Cena služby je 500 Kč (platí mimo pracovní dobu 
recepce). 

• Storno podmínky rezervace: Pokud budete požadovat zrušení objednávky do 21 dnů 
před nástupem rekreace, vrátíme Vám neprodleně 80 % z celkové ceny pobytu. V 
případě, že zrušíte objednávku 20 až 15 dnů před nástupem, vrátíme Vám 50 % z 
celkové ceny pobytu, 14 dnů a méně nárok na vrácení peněz zaniká. 

• Storno podmínky pobytu: V případě dřívějšího odjezdu nárok na vrácení peněz zaniká. 
 

• V den odjezdu budeme požadovat uvolnění pokoje, bungalovu do 10:00 hodin. 

• ZÁKAZ kouření v bungalovech! 

• Pokud se změní počet osob v pokoji či bungalovu, počet aut či jiná taková skutečnost, je 
host povinen toto nahlásit na recepci areálu a doplatit vzniklý rozdíl podle aktuálního 
ceníku. 

• V bungalovech a na dřevěné terase není dovoleno grilování – grilování je povoleno na 
travnaté ploše kolem bungalovu. Rozdělávání otevřeného ohně je možné pouze 
v kamenném ohništi u minigolfu. Toto ohniště lze využít po předběžné rezervaci na 
recepci areálu. 

• Na bungalovech není dovoleno používat „velké“ vlastní elektrické spotřebiče (tzn. varná 
konvice, vařič, spirálový vařič, přímotop, infrazářiče, lednice, mrazáky atd.) pod pokutou 
1000 Kč.  

• Psi a jiná domácí zvířata se nesmí pohybovat po areálu bez vodítka (u větších plemen i 

bez náhubku). 

 

• Při ubytování máte k dispozici 5kWh elektrické energie na noc, jestliže toto množství 
přesáhnete, vzniklý rozdíl doplatíte dle skutečnosti při odjezdu.  
(1 kWh = 7 Kč; cena může být změněna dle aktuálního vývoje cen energií; upřesnění 
ceny 1 kWh v den příjezdu) 
 

• V době konání venkovních akcí na pódiu je posunut začátek nočního klidu na 24:00.   

• Další podmínky ubytování jsou uvedeny v ubytovacím řádu, který je umístěn 
v bungalovu. Každý host je povinen se s ním seznámit a dodržovat jej. 

• Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů pro účely evidence o 
ubytování. Celý text ohledně zpracování osobních údajů firmou Pahrbek s.r.o. Napajedla 
je k nahlédnutí na vyžádání na recepci areálu. 
 

ZAPLACENÍM ZA UBYTOVACÍ SLUŽBY SOUHLASÍM S UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.  


