
Podmínky ubytování na sokolské chatě u Maršovského rybníka: 

 
1. Chatu je možné využívat od května do konce září. 

2. Při rezervaci pobytu je nájemce povinen zaplatit zálohu, která činí 1000,- Kč 

3. Storno poplatky: 

zrušení rezervace 30 - 60 dnů před nástupem   10 % ceny 

                             7 – 30 dnů před nástupem              25 % ceny 

                              méně než 7 dnů před nástupem       50 % ceny 

4. V době prázdnin jsou upřednostňovány celotýdenní turnusy. Nástupní den při týdenních 

pobytech je sobota. 

5. Cena dle tabulky je stanovena za každý den pobytu, slevu pro členy Sokola Jihlava je možné 

uplatnit za předpokladu zaplacení členských příspěvků na příslušný kalendářní rok. 

6. Na začátku a na konci pobytu si nájemce odečte stav elektroměru v kWh a obě hodnoty 

zapíše do celkového vyúčtování. Elektroměr se nachází ve skříňce u cesty s nápisem SOKOL 

(první zleva), otevírá se kličkou, která visí na věšáku na verandě. 

7. Při organizování tábora či víkendu pro dětské oddíly, mají cvičitelé Sokola Jihlava a vedoucí 

sokolského pobytu ubytování zdarma.  

8. Klíče od chaty si každý návštěvník vyzvedne s dostatečným předstihem u správce chaty, či jeho 

zástupce (případně v kanceláři Sokola Jihlava). 

9. Nájemce je povinen chovat se ohleduplně a šetrně k pronajatému majetku, obzvláště musí mít 

pod kontrolou rozdělaný oheň (kamna, táborák) a jeho dokonalé uhašení. Prosíme rodiče či 

cvičitele, aby nenechávali děti hrát si u studny. 
10. Nájemce je povinen nahlásit případné škody na majetku, které způsobil a uhradit je společně 

s doplatkem za ubytování. 

11. Před opuštěním chaty v době pobytu je nájemce povinen zabezpečit objekt před vniknutím cizí 

osoby uzamčením vchodových dveří, WC a uzavřením oken tak, aby nešla z venku otevřít. 

12. Po ukončení pobytu každý návštěvník chatu a její okolí řádně uklidí, vytře podlahu, umyje 

nádobí, vyčistí kamna a ohniště, připraví základní zásobu dříví, vypne ledničku a el. jističe (v 

kuchyni před schody na podkroví), zavře okenice a zajistí je zevnitř proti otevření (okna nechá 

otevřená), vypustí vodu z hnědého sudu, stoly, židle a člun nechá na verandě. 

13. Uvítáme, když při příjezdu na chatu návštěvník zapíše do kroniky počet účastníků pobytu 

a může také popsat své dojmy a případné připomínky k provozu chaty. 

14. Po ukončení pobytu odevzdá návštěvník klíče od chaty správci, případně v kanceláři Sokola 

Jihlava, provede vyúčtování pobytu na přiloženém formuláři dle skutečného počtu osob a 

spotřebovaných kWh elektrické energie a výslednou částku uhradí do 14 dnů (nejdéle do konce 

září) v kanceláři Sokola Jihlava. 

 

Dne 21.1. 2019    Pavel Brada, správce chaty 

pavel.brada@atlas.cz, tel. 608256 588 

            Ceník: 

        Ceny za jeden den (noc) pobytu: 

ČLENOVÉ  SOKOLA JIHLAVA: 

děti 6 – 15 let         40,- Kč dospělí, dorost                    60,- Kč 

děti do 6 let                0,-  Kč cvičitelé a členové výboru      40,- Kč 

NEČLENOVÉ: 

děti 6 – 15 let         60,- Kč  dospělí, dorost                    80,- Kč 

děti do 6 let              30,- Kč 
 

 

          Cena za 1 kWh spotřebované elektrické energie: 10,- Kč 

 

 

T.J. Sokol Jihlava kancelář – tel. 773302020 


