
GOODMORNIG HOUSE 
Trenčianske Teplice 

 
 
Vážený hostia, 
Ďakujeme že ste si vybrali chatu  Goodmorning House pre váš oddych. 
Hosť zaplatením pobytu potvrdzuje, že podmienky ubytovania sú mu známe, súhlasí s nimi a v plnom 
rozsahu ich prijíma. 
Pre vaše pohodlie a bezpečnosť prečítajte si prosím nasledujúce informácie. 
 
Check in/ check out 
Check in – Čas príhodu: 14:00 prvý deň pobytu. 
Check out – ukončenie: 10:00 posledný deň. 
V prípade nutnosti sa každá objednávka môže posúdiť inak a to individuálnou dohodou  
Pri príchode klient dostane jedny kľúče a parkovaciu kartu. 
 
Upozornenie ,že pokiaľ dôjde k poškodeniu chaty a iného zariadenia či úmyselného alebo 
neúmyselného je hosť povinný škodu uhradiť .V deň odchodu bude uložená pokuta v súlade 
deklarovanou hodnotou majetku chaty. Pokuta za stratu kľúča je 20 Eur. Pokuta za straty parkovacej 
karty je 20 eur. 
 
Príplatky 
Poplatok za drevo 10 eur za celý pobyt (od Októbra do Mája). 
Pobyt nad 3 noci 20 eur. 
Detská postieľka 5 eur. 
Detská stolička na jedenie 5 eur. 
Ubytovanie domáceho  zvieraťa 10 eur( celý pobyt). 
Požičanie kolobežky alebo bicykla 10 eur na cely pobyt (cena je za pár). 
 
Parkovanie 
Parkovanie je voľné iba účastníkom pobytu a je zakázane zdieľať parkovaciu kartu tretím stranám. 
 
Fajčenie  
V priestoroch chaty je zakázane fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom okrem kúrenia v krbe. 
Prosíme o dodržiavanie bezpečnostných opatrení. V miestnostiach sa nachádzajú hasiace prístroje 
a v prípade nutnosti ste povinný ich použiť. 
 
Domáce zvieratá  
Domáce zvieratá sú povolené. Žiadame Vás aby ste dodržiavali pravidlá týkajúce sa čistoty interiéru 
a okolia chaty. 
 
Nočný režim 
V čase od 22:00 do 7:00 žiadam aby hostia dodržiavali nočný kľudu. 
Počas celého roka je zakázaná pyrotechnika. 
 
Posteľná bielizeň 
Pri odovzdaní chatky dostane každý  1x osušku,1x uterák  a každé lôžko posteľnú bielizeň. 
 
Wifi , internet a TV 
V Chatke je mobilný internet s prihlasovacími údajmi. Možnosť sledovanie TV je formou aplikácií cez 
smart TV, k dispozícií je predplatený NETFLIX. (prosím berte na vedomie že chatka sa nachádza 
v horách a môže nastať výpadok alebo slabý signál za ktorý neberieme zodpovednosť)  



Záloha, storno a zmeny 
Pri rezervácií žiadame zálohu 50 eur čo je zároveň storno poplatok. 
14 dni pred vašim nástupom treba doplatiť zostatkovú sumu do plne ceny. 
Ak zrušíte rezerváciu bude vám odrátaný storno poplatok 50 eur. 
Ak zrušíte rezerváciu 10 dni pred nástupom bude vám vrátená platba 50% z plnej ceny. 
Ak zrušíte rezerváciu 5 dni pred nástupom bude vám vrátená platba 25% z plnej ceny. 
(informáciu treba podať telefonicky-nie mail) 
 
Ak si iba presuniete termín pobytu  menej ako 14 dni pred nástupom poplatok za zmenu je 30 eur. 
Zmenu termínu akceptujeme iba raz. 2 krát a viac menenie termínu bude spoplatnené poplatkom 30 
eur. 
 
Ubytovanie detí 
Deti vo veku 15 až 17 rokov – 10 € za noc  
Deti vo veku 6 až 14 rokov – 15 € za noc  
Deti vo veku 0 až 5 rokov ZADARMO.   
 
Svojou platbou potvrdzujete že ste prečítali všetky podmienky a súhlasíte s nimi. 
 
Platné od 1.6.2022. 
 


