1. Provozní řád pronajímaného rekreačního objektu:

JINDŘIŠKA ,Dolní Lhota ev.č.25,okr.Zlín

Vážení hosté, žádáme Vás, o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu chaty. Jsou vytvořeny
proto, abychom zajistili dobré podmínky pro ubytování všem hostům. Jedná se o rodinnou chatu,kterou
nabízíme k poklidné rekreaci,nikoli pro pořádání zde párty nebo narozeninové a podobné akce !
Za ubytování a služby s ním spojené, je host povinen zaplatit dle aktuálního platného ceníku
provozovatele.
Provozovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování, hosta ubytovat a to od 15:00
hod do 16:00 hod v den nástupu, pokud nebude domluveno jinak.Při ukončení ubytování je host povinen
opustit chatu do 9:30-10:00 hod. Tuto je povinen uklidit !!!
Před odjezdem hosté provedou úklid objektu. V případě, že hosté úklid neprovedou nebo jej provádět
nechtějí, uhradí provozovateli částku ve výši 500,- Kč. Úklid spočívá v sundání ložního povlečení,
odstranění nečistot a skvrn vzniklých při pobytu (umyvadlo,dřez,stůl,popelník,vysátí podlahy a koberců
atd.) , ohniště, gril atd.
Po doplacení částky za pobyt v hotovosti budou hostu vydány klíče od chaty a zaznamenání stavu
elektroměru . Na začátku ubytování přebírá host chatu uklizenou a bez závad, případné závady je
povinen neprodleně oznámit pronajímateli.
Pokud dojde k jakémukoliv poškození chaty v interiéru nebo exteriéru a dále jejího zařízení ( Dolní Lhota
ev.č.25,okr.Zlín) vybavení z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu neprodleně nahlásit
pronajímateli na telefon,aby měl pronajímatel možnost z časových důvodů sjednat nápravu do příjezdu
dalších hostů. Tuto škodu je host povinen nahradit. Částka za vzniklou škodu bude hrazena ze zaplacené
vratné kauce a v případě výše škody překračující tuto kauci, se nájemce chaty zavazuje provozovateli,
tuto škodu uhradit nejpozději do 14 dnů od ukončení pronájmu.
Host nesmí bez souhlasu provozovatele v chatě přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv úpravy na
vybavení, nastavení kotle a dále nesmí provádět žádné zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací v i
mimo objektu.
Host je povinen udržovat v chatě a jejím okolí pořádek a čistotu.
V objektu chaty je nutné používat přezůvky (domácí obuv) z důvodu ochrany dřevěných parket a koberců
před poškozením a znečištěním.
Host je povinen při odchodu z chaty zkontrolovat, že je všude zavřená voda, zhasnuté světlo, vypnuté
elektrospotřebiče, zavřená všechna okna a zamknuté vchodové a garážové dveře. Zvláště upozorňujeme
na zavření oken kvůli možnosti zatečení vody do objektu (z důvodu poškození dřevěného obložení a
vybavení).
V celém objektu chaty je ZÁKAZ KOUŘENÍ !!!!! Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken či dveří.
Kouření je možné pouze mimo objekt ve venkovních prostorách a nedopalky se nesmí házet na zem ani
do ohniště !!!!!!!!!!!!!!!!! K tomuto účelu jsou k dispozici popelníky.

S ohledem na sousední chataře mají povinnost hosté respektovat noční klid (od 22h).
Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné
škody způsobené dítětem.
Venkovní bazén v "letní sezonu"má automatickou obsluhu. Host smí pouze zapínat osvětlení dle svých
potřeb. Jiné zásahy jsou bez souhlasu pronajímatele nepřípustné !!! Na žádost hostů pronajímatel
vypne vyhřívání bazénu,jinak je tepelné čerpadlo automaticky nastaveno na ohřev.
Whirpool vana (venkovní vířivka v "letní sezonu") je určena pouze pro 4 dospělé osoby (uvedeno i
originál výrobcem) za účelem RELAXACE. Pokud bude využívána dětmi,tak pouze pod dozorem dospělé
osoby a jen za účelem relaxace,nikoli jako náhrada koupání v bazénu ! Toto je ZAKÁZÁNO !!!!!!!!!!!!!!!!
Vířivka není k dispozici za nepříznivých klimatických podmínek (teplota vzduchu nižší +5 °C ).
Do bazénu a whirpool vany se s hygienických důvodů smí pouze po předchozím osprchování ve
venkovní sprše ( z důvodu údržby kvality vody ). Prosím o dodržování !!!
Z hygienických důvodů je zakázána konzumace nápojů a jídla v bazénu nebo whirpool !!!!!!!!!!!!!!!!!
Přenášení a používání skleněných nádob (láhve,sklenice....) do blízkosti bazénu a whirpool je z
bezpečnostních důvodů ZAKÁZÁNO !!!!!!!!!!!!!!!! (hrozí poranění o skleněné střepy)
Z důvodu možného znečištění vody smí do bazénu a whirpool batolata a malé děti pouze v ochraném
oděvu (koupací pleny,plavky...) !!!!!!!!!
Infrasauna slouží k relaxaci. Je určena pro dvě osoby a vstup do sauny je z hygienických důvodů v
mokrém oděvu (plavky) ZAKÁZÁN!!!
Vytápění v "zimní sezonu" zajišťuje ústřední topení automatickým kotlem na pelety. Jakýkoliv zásah do
nastavení je ZAKÁZÁN !!!!!
Stůl pro pin-pong a příslušenství je nutné chránit před nepříznivým počasím a každý den vždy uklidit na
místo jemu určené (pod střechu terasy).
Rodiče batolat a dětí jsou odpovědni za dodržování čistoty v chatě, zejména za ochranu matrací před
znečištěním dětmi ( vlastní nepropustnou podložku s sebou), které dosud nejsou schopny dodržovat
osobní hygienu.
Lůžka, polštáře a přikrývky používejte výhradně povlečené ložním prádlem, s prostěradlem a vždy s
chráničem matrací (jsou k dispozici u každého lůžka). Ložní prádlo a prostěradlo po ukončení pobytu
prosím sundejte.
Do WC se nevhazují dětské ani jné vlhčené ubrousky,ruličky od toaletního papíru, papírové kuchyňské
utěrky či jiné hygienické potřeby neboť hrozí ucpání odpadu, septiku nebo čerpadla!!!! Pro tyto účely je
zde umístěn odpadkový koš.
Rozdělávání ohně je povoleno pouze na místě k tomu určeném, a to je otevřené ohniště (dřevo zajištěno)
s posezením na pozemku chaty nebo zahradní gril. K dispozici je gril na dřevěné uhlí či brikety (nejsou

součástí nabídky a host si je zajišťuje sám).
Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí v
zaparkovaných autech. Provozovatel chaty neručí za jejich ztráty a poškození.
Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu
nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů. Žádáme proto hosty, aby nenechávali svěřené osoby
bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
V případě, že host předá chatu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu účtována škoda v plné
výši původní ceny a to i v případě jakéhokoliv poškození venkovního vybavení, objektu samotného, či
ztráty klíčů.
Finanční náhradu nemůže host vymáhat v případě uzavření veřejných zařízení nebo provozoven služeb
nesouvisejících s objektem chaty, špatné kvality vody v řekách nebo jezeře, nadměrného výskytu hmyzu,
nepříznivého počasí a dalších okolností, které nelze předvídat.
K chatě je možno přijíždět auty pouze po příjezdových cestách (max.3 vozy).
Chatu mohou využívat pouze osoby, které jsou smluvně ubytované na chatě při příjezdu (max.6 osob).
Při nástupu bude předložen provozovateli SOUPIS ubytovaných hostů vč. dětí. Tento bude ve formě ….
Jméno, příjmení, adresa bydliště a číslo občanského průkazu případně cestovního pasu u osoby starších
15ti let. U osob mladších 15ti let postačí pouze jméno a příjmení.
Hosté nerespektující tato pravidla provozního řádu souhlasí s tím, že budou v případě jejich porušení
vykázáni bez náhrady před původně dohodnutým termínem odjezdu, s tím, že nemají nárok na vrácení
částky za ubytování.
Zákazník odesláním a složením zálohy pro „uskutečnění rezervace“ a níže uvedeným podpisem
potvrzuje, že jsou mu známy všechny podmínky pro pobyt na chatě, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu
je přijímá. Přejeme Vám příjemný pobyt!
Podpis nájemce: ........................
........................................
Podpis pronajímatele: .......................

Datum:

