
 
Provozní řád chatové osady Chatky Borný 

Každý host je povinen dodržovat protipožární předpisy jak v chatkách, tak v celém areálu osady. 
Zejména je zakázána manipulace s otevřeným ohněm a kouření v chatkách, včetně rozdělávání ohně 

v areálu osady. 

 Všichni hosté jsou, podle požadavku městského úřadu, zapsáni do knihy ubytovaných. Tato 
povinnost se vztahuje i na návštěvy, které je třeba ohlásit ihned po příjezdu. Za každou neohlášenou 

osobu (včetně dětí) účtujeme smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

Respektujte ostatní hosty a nerušte přílišným hlukem a to zejména v době nočního klidu od 22:00 do 
8:00. Zákaz pouštění reprodukované hudby v areálu osady. 

Provozovatel chatové osady neručí za cennosti (peníze, šperky apod.) ponechané v chatce. 

Denní limit spotřeby elektřiny 5 kWh je již započítaný v ceně. Při překročení průměrného denního 
limitu 5 kWh musí host doplatit energie spotřebované navíc, a to částkou 8 Kč/kWh. 

 Nerespektováním výše uvedených pravidel se vystavujete nebezpečí okamžitého ukončení pobytu 
bez náhrady. 

Další informace ohledně pobytu 
Po příjezdu si prosím zkontrolujte inventář a stav elektroměru a vyplňte přihlášku k pobytu, která 
musí být ten samý den odevzdána zástupci Chatky Borný, či majiteli osobně, a to včetně vratné 

kauce na škodu 1.000,- Kč. 

Při porušování ubytovacího řádu (ničení vybavení, apod.) si majitel vyhrazuje právo pobyt předčasně 
ukončit bez nároku na vrácení peněz. Nárok na vrácení peněz za ubytování nevzniká ani v případě 

Vašeho předčasného odjezdu. 

Předání chatek probíhá od 9.00 do 10.00 maximálně. V případě brzkého odjezdu je třeba nahlásit 
majiteli areálu čas odjezdu, a to den předem, pomocí emailu na info@chatkyborny.cz. Pozdní odjezd 

není možný. 

Chatka musí být předána v takovém stavu v jakém byla přijata, řádně uklizená včetně umytého 
nádobí a podlahy. Při předání bude zkontrolován stav chatky včetně kompletnosti inventáře. 
Případné ztráty a škody platí hosté v plné výši a za neuklizenou chatku účtujeme 200,- Kč. 

V hlavní sezóně je povoleno parkování motorových vozidel u chatek pouze na povolenku MÚ Doksy, 
jinak je parkování možné na centrálním parkovišti u restaurace Myslivna. 

Veškeré závady, nedostatky a poruchy prosím hlašte, abychom je pro Vás mohli odstranit. 

Přejeme Vám hezký pobyt :)


