Domovní řád – Chalupy Svatební dar
1) Na chalupě mohou být ubytováni pouze hosté, kteří jsou k ubytování přihlášeni po
předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu
totožnosti.
Užívání zařízení chalupy je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními
nemocemi.
2) V době od 22:00 do 6:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid. Není nutné
zhasnout a jít spát, ale hlasové projevy a hudební produkci ztlumit na takovou úroveň,
aby nedocházelo k úmyslnému rušení nočního klidu.
3) Zvíře může být umístěno v prostorách chalupy pouze se souhlasem pronajímatele
chalupy a v místnostech, kde nejsou koberce. Majitel zvířete je povinen na požádání
prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
- není dovoleno, aby zvíře bylo v prostorách chalupy, a to včetně pokojů, ponecháno
bez dozoru ubytovaného hosta
- zvíře nesmí odpočívat - ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k
odpočinku hostů
- nelze užívat vany, sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířete - ke krmení
zvířete nesmí být používán inventář, který slouží k přípravě nebo podávání pokrmů
hostům
- osoba, která zvíře vlastní, odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 do
6:00 hod
- odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku chalupy má osoba, která zvíře
doprovází
4) V pokoji, nebo společenských místnostech NESMÍ nájemce i hosté bez souhlasu
pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické
sítě nebo jiné instalace.
5) Není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou holících strojků,
vysoušečů vlasů a osobních počítačů.
6) Kouření je v celém objektu PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!!!.
7) Pohybovat se ve vnitřních prostorech chalupy jen po přezutí/vyzutí z venkovní obuvi.
8) Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli a uhradit
tímto způsobenou škodu.
9) Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru
dospělé osoby v prostorách chalupy. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve
všech prostorách chalupy a na jejím prostranství.
10) Za škody způsobené hostem na majetku chalupy odpovídá nájemce podle platných
předpisů (dle inventurního seznamu).
11) Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem či nájemcem do chalupy, dále za
peníze a cenné věci (tzn. šperky apod.)
12) K chalupě je možno přijíždět vozidly pouze po přístupové cestě a parkovat na
určených místech - není dovoleno ponechání motoru v chodu.
13) Vstup na okolní pozemky, zahradu, les i parkovací plochu je pouze na vlastní
nebezpečí nájemce, hosta.
14) Rozdělávání malého ohně za účelem opékání je povoleno pouze na otevřeném ohništi,
v zahradním krbu, kdy po skončení je nutno, aby host tento oheň řádně uhasil.
15) V herně je zakázáno ponechat děti do 10-ti let bez dozoru. Je přísně zakázáno
odkládat cokoliv na hrací plochy air hockey, pool biliardu a sklo stolního
fotbálku. K odkládání pití a potravin používejte lavičku a poličky na zdi.

16) Do sauny a na kobereček před ní je zakázáno vstupovat v obuvi, z odpočívárny
vynášet lehátka.
17) Do odpadu (umyvadla, WC atd.) je zakázáno vhazovat vlhčené ubrousky a obdobné
materiály, tyto patří do košů či popelnice.
18) Při ukončení pronájmu je nájemce povinen předat majiteli chalupu zpět v uklizeném
stavu. Vysát místnosti s kobercem, vytřít všechny ostatní místnosti, vynést odpadky,
umýt všechno používané nádobí.
19) Během provozu venkovního bazénu je zakázáno do tohoto vnášet věci, které by mohli
přivodit zranění ostatních osob či poškozovat bazén Po ukončení koupání musí být
bazénové zastřešení vždy zataženo přes bazén a zajištěno pojistnými kolíky proti
posuvu jednotlivých dílů, aby nedošlo při nepříznivém počasí k poškození krytu.
Hladina vody ve skymeru ( obdélníkový nasávací otvor vedle protiproudu ) musí být
v horní polovině otvoru. Pokud hladina klesne, dejte tuto skutečnost na vědomí
majiteli, provede údržbu bazénu. V opačném případě hrozí poškození technologie
bazénu. Při úmyslném vycákání vody z bazénu některým z hostů, popř. porušení výše
uvedeného, bude provoz bazénu ukončen a nájemce je povinen uhradit sůl potřebnou
na dosolení bazénu.
20) Host ubytovaný na této chalupě je POVINEN dodržovat tento ubytovací řád. V
případě, že jej úmyslně poruší, má majitel právo pronájem objektu ihned bez náhrady
ukončit.
21) Předání chaty v den odjezdu je do 10.00 hodin. Chata i její okolí musí být řádně
uklizené. ( mimo již uvedené, dále vynešený popel z grilu, umyté rošty grilu,
porovnané nespálené dřevo na určené místo atd.)
Jsme rádi, že jste si zvolili právě náš objekt a doufáme, že strávíte krásnou dovolenou,
která vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás na chalupě Horní Morava
Svatební dar.
Věříme, že dodržováním těchto zásad, které jsou přirozenou součástí života kulturních
lidí, bude dán základ Vaší klidné dovolené.
Pronajímatel
V Horní Moravě dne:……………

Nájemník

