
Provozní a ubytovací řád chalupy 

1. Dodržujte čistotu a pořádek uvnitř chalupy a v jejím okolí, využívejte vybavení chalupy účelně a 

hospodárně, chraňte vybavení před poškozením a ztrátou. Uvnitř chalupy používejte vlastní 

přezuvky. Není dovoleno stěhování vnitřního nábytku a vybavení do venkovních prostor.   

2. Případná poškození zařízení chalupy nebo nedostatky včas nahlaste pronajímateli na tel. 

č. 603 996 929. Za poškození vzniklé hrubým zacházením během pobytu bude požadována 

přiměřená náhrada. Pronajímatel nebo jím pověřená osoba má právo provést kontrolu stavu 

objektu, může vstupovat do objektu za účelem řešení havárií nebo oprav nutných k zamezení 

škod na majetku nebo zdraví lidí - pokud je to možné, vždy o tom předem telefonicky informuje 

některou z ubytovaných osob. 

3. Je zakázáno ubytovávat osoby, které nebyly řádně přihlášeny k pobytu. 

4. Parkování pro dva automobily je možné na pozemku chalupy. Lyže, kola a jiné sportovní potřeby 

ukládejte do zahradního domku - nezapomínejte ho zamykat. 

5. Nevhazujte tampony, vložky, kondomy, vlhčené ubrousky ani zbytky jídla do WC – hrozí ucpání 

čističky! 

6. V celé chalupě platí zákaz kouření, rozdělávání a používání ohně je povoleno pouze na místech 

k tomu určených – krb, kachlová kamna, krb na terase. 

7. Myčku, mikrovlnnou troubu, elektrickou troubu a další spotřebiče používejte pouze v souladu 

s návodem k obsluze, které si prostudujte. 

8. Před odchodem z chalupy vždy zkontrolujte uzavření oken, střešních oken, uzamčení hlavních 

dveří a dveří zahradního domku. 

9. Nenechávejte děti bez dozoru dospělé osoby. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí 

v prostorách chalupy i v její venkovní části. Rodiče batolat a dětí, které nejsou schopny udržovat 

osobní hygienu, jsou povinni zajistit dodržování čistoty na pokojích, zejména ochranu postelí 

před znečištěním – používejte podložku pod prostěradlo. 

10. Nenechávejte domácí zvířata v objektu chalupy bez dozoru. Pro domácí zvířata platí zákaz 

vstupu do vrchního patra. Nenechávejte své mazlíčky ležet na lůžku nebo jiném zařízení, které 

slouží k odpočinku hostů. Nepoužívejte vanu, sprchu ani umyvadlo ke koupání a mytí zvířat. Při 

krmení zvířat nepoužívejte nádobí, které slouží k přípravě nebo podávání pokrmů hostům.  

11. Osoba, která zvíře doprovází, odpovídá za případné škody způsobené zvířetem na vybavení 

chalupy, dále odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 7:00 hodin a také za 

úklid všech nečistot po zvířeti v objektu chalupy i v přilehlých venkovních prostorách. 

12. Třiďte odpad.  Plast a sklo vhazujte do příslušných kontejnerů pro tříděný odpad, které se 

nacházejí cca 100 m vpravo do chalupy.  Směsný odpad ukládejte do plastového pytle 

v zahradním domku. Zbytky jídel dávejte do kompostéru za zahradním domkem nebo do 

směsného odpadu. 

13. V případě spotřeby většího množství surovin z kuchyně (např. koření) prosím o jejich dokoupení 

před vaším odjezdem, aby mohly sloužit dalším ubytovaným. 

14. Před odjezdem uveďte užívané prostory do původního stavu. 

15. Za úrazy, poškození nebo zničení majetku, za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě, 

za odcizení zavazadel během doby rekreačního pobytu, za škody způsobené živly nebo 

katastrofami nebo škody s nimi spojené ubytovatel neodpovídá. 

 


