Gazdov dvor, Tatranská 189/60,03242, Vavrišovo
Ubytovací poriadok
Gazdov dvor je ubytovacie zariadenie bez recepcie a obsluhujúceho personálu. Prevádzku ubytovania
zabezpečuje ubytovateľ a jeho rodinní príslušníci. Hosťom je osoba, ktorá sa dobrovoľne prihlásila na
pobyt. Ubytovanie klientov (hostí) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, na základe
slovenského práva a týmto ubytovacím poriadkom. Ubytovaný hosť prijíma ubytovací poriadok ako
zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia.
Hosť je povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne oboznámiť, na jeho neznalosť sa nebude
brať zreteľ. Ubytovací poriadok je okrem iného zverejnený priamo v ubytovaní. V letných mesiacoch
je k dispozícii priestor na grilovanie.
Hosť sa zároveň zaväzuje dodržiavať nasledovný ubytovací poriadok:
1. Môžeme ubytovať len hosťa, ktorý sa na pobyt riadne prihlási. Hosť je pri príchode povinný
predložiť svoj doklad totožnosti, na základe ktorého je zapísaný do Knihy ubytovaných. Hostia zo
zahraničia sú povinný vypísať aj tlačivo Hlásenie pobytu, ktoré je následne zaslané ubytovateľom na
odd. cudzineckej polície. Za ubytované maloleté deti zodpovedá ich zástupca. Ubytovateľ je
zodpovedný za ochranu osobných údajov ubytovaných hostí.
2. Za ubytovanie a ostatné služby je hosť povinný platiť ceny v súlade s cenníkom, ktorý je prílohou
ubytovacieho poriadku a je taktiež umiestnený na internetovej stránke zariadenia
–www.gazdovdvor.sk
3. Nástup na pobyt v deň príchodu je od 14,00 hod. a odchod v deň odchodu do 10,00 hod., prípadne
dohodou.
4. Návštevy sa v chate môžu prijímať len so súhlasom ubytovateľa. Hostia nesmú do ubytovania v
žiadnom prípade a za žiadnym účelom vpúšťať neznáme osoby.
5. Hosť si pri nástupe na pobyt vo vlastnom záujme skontroluje stav a funkčnosť zariadení v chate a
prípadné závady ihneď nahlási ubytovateľovi. Je zakázané vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy
do prístrojov, televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
6. V ubytovaní je zakázané používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem spotrebičov bežného
použitia / holiace strojčeky, sušiče na vlasy, nabíjačky, notebooky a pod.
7. Ubytovaných klientom doporučujeme doniesť si vhodné prezúvky. Do ubytovania je zakázané
vstupovať v športovej obuvi / lyžiarky, turistická obuv a pod.
8. Pri objekte sú nádoby na odpadky, voľné skladovanie odpadu pred objektom je zakázané.
9. Hosť má právo využívať všetky vnútorné priestory ubytovania ktoré si objednal a vonkajšie
posedenie a priestor okolo ubytovania.
10. Je zakázané premiestňovať nábytok /skrine, postele a pod./ bez súhlasu ubytovateľa.
11. Hosť je povinný pri odchode z ubytovania uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické
spotrebiče a osvetlenie miestností, uzavrieť okná a vchodové dvere.

12. V celom interiéry ubytovania je zakázané fajčiť. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory.
13. Ubytovanie domácich zvierat je možné len po dohode s ubytovateľom. V prípade, že sa hosť pri
rezervácii nedohodol s ubytovateľkou na ubytovaní zvieraťa, a nastúpiť na pobyt bude chcieť aj so
zvieraťom, ubytovateľ má právo zrušiť pobyt bez vrátenia zálohovej platby.
14. Ubytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné straty vnesených a odložených vecí.
15. Nočný kľud je od 22,00 hod. – 6,00 hod.
16. Pri odchode sú hostia povinný odovzdať ubytovanie v stave v akom ju prevzali, za mimoriadne
znečistenie chaty / neumytý riad, silne znečistené sanitárne zariadenia, posteľná bielizeň, znečistenie
podlahy, schodov, znečistené steny ..../ účtujeme poplatok vo výške 20,- Eur.
17. Posteľná bielizeň a uteráky sa nevymieňajú denne, slúžia na celotýždňový pobyt /7 nocí/. Pri
výmene na požiadanie účtujeme poplatok 4,- Eur za posteľnú bielizeň a 2,- Eur za uterák. V cene je
zahrnuté záverečné upratovanie, v prípade upratania na požiadanie v priebehu pobytu účtujeme
poplatok vo výške 20,- Eur.
18. Za stratu kľúča účtujeme poplatok vo výške 20,- Eur.
19. Škody spôsobené hosťom v ubytovaní a v jej areály musí hosť uhradiť v plnom rozsahu.
ĎAKUJEME, ŽE POUŽÍVATE NAŠE UBYTOVANIE A JEHO AREÁL, AKO KEBY BOLA VAŠIM
DOMOVOM.
Príjemný pobyt v ubytovaní a v našom krásnom kraji praje ubytovateľ – Marian Kollárik a jeho
rodinní príslušníci.
Prevádzkovateľ: /ubytovateľ/
Marian Kollárik CALVIN GASTRO
Tatranská 189/60,03242,Vavrišovo
IČO: 48305642 DIČ: 1120921956 IČ DPH:SK 1120921956
Kontaktná osoba : Monika Kolláriková
t.č. +421 915 973 086
Cenník Gazdov dvor , Tatranská 189/60,03242,Vavrišovo
Platobné podmienky
Platbu je možne realizovať:
1. Na stránke www.gazdovdvor.sk /rezervácie ( 20% vopred na účet z celkovej rezervácie )
2. Osobne pri nástupe.
3. Vystavením faktúry
Platba z celkovej sumy 20 % na účet vopred z každej rezervácie

Gazdov dom cenník
Celý dom / 11 osôb /180€/noc
Gazdov dom prízemie
5 osob/100€/ noc
1 osoba / 30€ /noc
1osoba/ 18€/noc/ od 2 nocí
Plus ceny dohodou
Gazdov dom poschodie
6 osob/110€/noc
1 osoba / 30€ /noc
1osoba/ 18€/noc/ od 2 nocí
Plus ceny dohodou
Gazdova Chalupa
Celá chalupa / 7 osôb / 120€ /noc
1 osoba / 36€ /noc
1 osoba /30€ / noc/ od 2 nocí
Plus ceny dohodou
Vidiecky dom
Celý objekt/ 13 osôb/230€/noc
Vidiecky dom Prízemie
5 osôb /100€ /noc
1osoba /20€/noc
1 osoba /18 €/ od 2 nocí
Plus ceny dohodou
Vidiecky dom Poschodie
5 osôb /100€/noc
1osoba /20€/noc
1 osoba /18 €/ od 2 nocí
Plus ceny dohodou
Služby:
Ukážka včelnice/0,5hod./ 10€
Medová masáž /45min./25€
Klasická masáž chrbát a krčná chrbtica /20min. /15€
Bankovanie/30min/ 30€
Predaj medu priamo od včelára
Možnosť vyskúšať si pečenie kváskového chleba/8-10hod spracovávania cesta z prestávkami /20€
Tradičná ukážka spracovania mlieka /2hod./ 100€
Možnosť vyskúšať si spracovať syr vlastnými rukami :
-syr : nite/1 hod /20€
-oštiepok /1hod/20€

-bryndza/ 0,5hod/ 20€
-tvaroh/0,5 hod/20€
-maslo/0,5 hod/20€
Možnosť výroby vlastnej sviečky : 1hod / 3sviečky so sebou / 15€
V cene za ubytovanie je zahrnuté: čisté posteľné prádlo a uteráky – výmena po siedmich nociach
pobytu, v prípade kratšieho pobytu po jeho ukončení, utierky, záverečné upratovanie, spotreba
elektrickej energie, spotreba vody , toaletný papier, mydlo, prostriedok na umývanie riadu.
Ostatné služby: Upratanie chaty na požiadanie v priebehu pobytu 20,- Eur
Pranie posteľnej bielizne 4,- Eur/posteľná bielizeň /v prípade ak hosť žiada výmenu
častejšie ako je zahrnuté v cene ubytovania
Pranie uterákov 2,- Eur/uterák /v prípade ak hosť žiada výmenu častejšie ako je
zahrnuté v cene ubytovania
Záverečné upratanie pri silne znečistenej chate 20,- Eur
Internet – wifi- zdarma
Storno objednávky ubytovania.
1. Pri nezrealizovanom pobyte si vyhradzujeme právo platbu prevodom zadržať ako ušlý zisk
pre odmietnutie ďalších rezervácií na danú izbu v daný termín
2. Ubytovanie si vyhradzuje pravo ponúknuť v prípade platby vopred prevodom náhradný
termín v rámci mesiaca v ktorom bola neuskutočnená realizácia ubytovania. Ak hosť
nevyužije možnosť náhradného termínu zaplatenej rezervácie, nárok na vrátenie finančného
obnosu za rezerváciu zaniká.
3. Ak sa hosť nedostaví na rezervovaný termín a rezerváciu nezruší 1 deň pred termínom
ubytovania, vyhradzujeme si právo uhradiť platbu za blokovanie izby v plnej výške
ubytovania. V prípade neuhradenia bude táto suma vymáhaná aj s poplatkami súvisiacimi
s právnymi úkonmi našim právnym zástupcom.
4. V prípade predčasného ukončenia ubytovania zo strany ubytujúceho hosťa zaniká nárok na
vrátenie platby.
Vypracoval: Marian Kollárik

