UBYTOVACÍ A DOMOVNÍ ŘÁD
1. Při příjezdu se host prokazuje platným dokladem totožnosti (občanským průkazem
nebo pasem).
2. Ve vnitřních prostorech platí přísný zákaz kouření.
3. Rozdělávat oheň lze pouze v místě k tomu určeném. Okolí ohniště se musí udržovat
v čistotě bez odpadků a je nutno dohlédnout na řádné uhašení ohně. Přenosný gril
využívat pouze venku.
4. Na pobyt není dovoleno brát domácí zvířata.
5. Z bezpečnostních důvodů je přísný zakáz umísťovat či sušit na kamnech jakékoliv
předměty.
6. Noční klid je od 22.00 do 7.00 hodin a týká se i terasy a pergoly před budovou. Je
nutné brát ohled na ostatní ubytované.
7. Povinností každého ubytovaného je použít výhradně povlečené lůžkoviny.
8. Odpad, který vznikne při pobytu, třiďte do označených nádob (plasty, sklo), ostatní
odpad vhazujte do popelnice.
9. Během pobytu nepřemisťujte nábytek po místnosti.
10. Při odchodu z pokoje prosíme uzavřít okna, zkontrolovat kamna a elektrické
spotřebiče, vodovodní kohoutky a zhasnout světla.
11. Ručníky na pokojích slouží pouze k osobmí hygieně. Za ručníky zničené od čištění bot
a jiných aktivit bude požadována náhrada 150,- CZK.
12. Po dobu pobytu jsou rodiče plně zodpovědní za chování svých dětí.
13. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit správci.
14. V případě poškození majetku rekreačního objektu bude účtována úhrada škody v
plném rozsahu.
15. Přestupky proti domovnímu řádu řeší správce. Ten má pravomoc ukončit rekreaci těm,
kteří by svým chováním mohli způsobit škody na majetku, ohrožují bezpečnost osob a
narušují rekreaci ostatních ubytovaných.
16. Pro ubytované jsou závazná všechna pravidla k dodržování bezpečnostních a
protipožárních opatření k ochraně zdraví, důležité jsou i ústní pokyny a vyhlášená
opatření správcem objektu.

POŽÁRNÍ ŘÁD
1. V celém prostoru domu je zakázáno kouřit. Neodhazovat nedopalky cigaret a

použité zápalky mimo určená místa.
2. Jakákoliv manipulace s ohněm /s výjimkou prostoru ohniště/ je v celém objektu
zakázána a tento zákaz se vztahuje i na zákaz používání pyrotechniky v blízkosti
objektu i v něm. Rovněž je zakázáno zapalování svíček v celém objektu!
3. Neskladovat na pokojích a v ostatních obytných prostorách hořlavé kapaliny.
4. Dbát zvýšené opatrnosti v topném období.

5. Při použití krbových kamen dbejte zvýšené opatrnosti, na podpal používejte

pouze dřevo k tomu určené, které Vám na vyžádání předá správce objektu. Je
zakázáno pálit v krbových kamnech odpadky. Vychladlý popel se vysypává do
plechové popelnice k tomu určené. Na kamna nic neodkládejte a dbejte na
bezpečnou vzdálenost.
6. Při odchodu z apartmánu je povinností ubytovaného se přesvědčit, že je z
hlediska požární ochrany vše v pořádku. Zkontrolujte, zda jsou zástrčky
elektrických spotřebičů /jako je rychlovarná konvice, atd… vytaženy ze zásuvek.
7. Při odchodu zhasínejte světlo.
8. Při odchodu je nutné řádně uhasit venkovní ohniště či gril.
9. Pečovat o dozor nad dětmi, aby neměly přístup k zápalkám, topeništím atd.
10. V celém prostoru domu musí být udržován řádný pořádek a čistota, zejména

musí vždy zůstat volné únikové cesty (chodby a schodiště)
11. V objektu jsou rozmístěny ruční práškové hasicí přístroje, které musí být vždy
volně přístupné a nesmí být zatarasovány.
12. V případě požáru musí být okamžitě vypnut elektrický proud, a to ještě před
započetím hasebních prací. Pro hašení se použijí instalované ruční hasicí
přístroje v domě.
13. Každý apartmán je vybaven požární signalizací. Pokud tuto signalizaci uslyšíte,
opusťte objekt a neprodleně informujte majitele areálu a čekejte na příjezd
hasičů. Pokud tím nebudete ohrožovat svůj život, či životy jiných lidí, pokuste se
oheň uhasit hasicím přístrojem.
Tísňová volání 112

První pomoc 155

Hasiči 150

Správce +420 608 262 861

Policie 158

