PROVOZNÍ ŘÁD
A SANKCE ZA JEHO NEDODRŢENÍ
Všechna tato omezení či opatření nejsou namířena
proti Vám slušným klientům, ale mají Vás a všechny další
klienty ochránit před nepořádnými, neseriozními a neslušnými
klienty, kteří se drží zásady „po mě potopa“, abyste mohli příště
opět přijet do uklizené a upravené chaty, kde všechno funguje,
tak jak je deklarováno v naší nabídce.
Pokyn nebo vzniklá škoda

Sankce

12 Zákaz ničení okolní zeleně.
Trávníky můţete pouţívat
téměř bez jakýchkoli omezení,
ale ostatní zeleň ( dřeviny,
květiny) je zakázáno ničit –
včetně olamování, řezání,
pošlapání , trhání ovoce atd.

500 Kč – pokud
nevznikne ţádná
škoda,
1000 Kč a více – v
případě ţe dojde k
poškození zeleně

13 Při ukončení pobytu prosíme klienty, aby vynesli
odpadkové koše a svlékli loţní prádlo. Loţní prádlo
nemusíte nijak rovnat, stačí, kdyţ je necháte v loţnicích
na zemi.
Při ukončení pobytu současně prosíme klienty, aby ţidle
ve společenské místnosti nedávali na stoly.

1 Zákaz kouření a zákaz
pouţívání otevřeného ohně v 1.
patře

1000 Kč + úhrada
případné vzniklé
škody

2 Zákaz házení nepatřičných
předmětů do WC a/nebo
umyvadla a/nebo kuchyňského
dřezu

1000 Kč

14 Při ukončení pobytu je třeba pamatovat na to, ţe je
nutné objekt opustit do 10.00 hod (pokud nebude s
ubytovatelem dohodnuto jinak)

3 Ucpání odpadů

5000 Kč

4 Poškození skříňových dveří

1000 – 2000 Kč (dle
rozsahu způsobené
škody)

15 V případě, ţe budete mít jakékoli potíţe nebo problémy,
je moţné se kdykoli dohodnout s ubytovatelem na jejich
odstranění nebo vyřešení. Vţdy je vhodnější řešit
problém v jeho začátcích, neţ jej nechat
„vykrystalizovat“ do ještě většího problému

5 Rozbití skleněných výplní u
dveří

800 Kč

6 Poškození ostatního vybavení
objektu

Od 500 Kč výše - (dle
rozsahu způsobené
škody) – např. Rozbité
umyvadlo 1500 Kč,
ulomená opěrka u
patrové postele 1500
Kč apod.

7 Zákaz vstupu do okenních rámů 1000 Kč
8 Zákaz přelézání balkónu

1000 Kč

9 Zákaz přemisťování lůţek
(mimo přistýlek)

1000 Kč

10 Dodrţování nočního klidu.
500 Kč
Dodrţujte noční klid ve
venkovních prostorách od 24.00
hod do 6.00 hod. (v případě
zábavy uvnitř objektu záleţí
dodrţování klidu na vzájemné
dohodě mezi klienty –
ubytovatel tento vztah neřeší).
Prosím pamatujte na to, ţe
noční klid je rušen i v případě,
ţe se bavíte uvnitř objektu a
máte otevřena okna, kterými se
hluk můţe šířit do okolí a rušit
tak sousedy.
11 Šetrné zacházení s krytem
bazénu – s jednotlivými dílci
krytu zacházet šetrně, šetrně
pohybovat po kolejničkách.
Večer musí klienti kryt zavřít a
uzamknout.

Tlučení s dílci krytu
1000 Kč – v případě,
ţe nevznikne ţádná
jiná škoda.
V případě poškození
krytu nebo bazénu –
uhradit celou vzniklou
škodu.

16 Všechna tato omezení či opatření nejsou namířena proti
slušným klientům, ale mají Vás a všechny další klienty
ochránit před nepořádnými, neseriozními a neslušnými
klienty, kteří se drţí zásady „po mě potopa“, abyste
mohli příště opět přijet do uklizené a upravené chaty,
kde všechno funguje, tak jak je deklarováno v naší
nabídce.

Přejeme Vám příjemné proţití pobytu na naši chatě a věříme,
ţe budete odjíţdět stejně spokojeni, jako jste k nám přijíţděli.
Ing. Hana Řehořková

