Provozní řád Chalupy Františka
Hosté ubytovaní na Chalupě Františka se zavazují dodržovávat tento provozní řád.

1. Příjezd
a. Příjezd na Chalupu Františka je mezi 14 a 16 hodinou.
b. Po příjezdu hosté společně s ubytovatelem projdou chalupu a společně
zkontrolují, zda jsou všechny spotřebiče a vybavení chalupy v pořádku.
c. Ubytovatel vysvětlí hostům jak obsluhovat některá zařízení a součásti chalupy,
zejména:
 jak topit v kamnech v kuchyni,
 jak topit v kotli ústředního topení,
 kde a jak získat dřevo a uhlí,
 kde vynést popel z kotle a kamen,
 jak ovládat TV, Satelit a multimediální centrum,
 kde se nachází centrální jistič pojistek,
 kde se nachází hasicí zařízení,
 v létě, jak se zapojuje filtrace bazénu a
 kde se nachází gril a další potřeby pro grilování.
d. Hosté vyjádří svůj souhlas, případně námitky ke stavu spotřebičů, vybavení a
lůžek v chalupě.
e. Hosté vyjádří svůj souhlas s pochopením ovládání a obsluhou zařízení a
součástí chalupy z bodu b.
f. Vyjádřením souhlasů v bodech c. a d. host přebírá za vybavení chalupy,
veškerá elektrická zařízení a další vnitřní i vnější součástí zodpovědnost a
zavazuje se tímto informovat ubytovatele o závadě a buď uhradit škodu, nebo
uvést zařízení, které bylo poškozeno neodborných zacházením, nebo
úmyslným, či neúmyslným poškozením (host nenese zodpovědnost za závady
a poškození, které se nestanou jeho zapříčiněním), do původního stavu.
g. Platba je, pokud není dohodnuto jinak, vždy v den příjezdu a v hotovosti.
V případě zaplacení zálohy předem se tato odečítá.

2. Pobyt na chalupě Františka
a. V celém objektu platí zákaz kouření.
b. Ve vnitřních prostorách objektu (mimo sklep) se používá domácí obuv.
c. Pronajímatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví
ubytovaných.
d. V pokojích i dalších prostorách chalupy nesmí host bez souhlasu
pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě
nebo jiných instalací.
e. V případě poruchy zařízení, či jiné závady informujte pronajímatele
telefonicky na čísle +420 603 963 156 nebo +420 739 503 638.

f. Ubytovaní hosté zajistí pečlivý sběr odpadků v okolí chalupy a udržování
čistoty a pořádku.
g. Za klenoty, peníze a jiné cennosti si odpovídá ubytovaný sám.
h. Pokud dojde ke ztrátě klíčů od objektu, pronajímatel je oprávněn účtovat
náklady na výměnu zámku a vytvoření nových klíčů.

3. Odjez a úklid chalupy
a. Odjezd z Chalupy Františka je, pokud se nedohodne host s ubytovatelem
jinak, do 10 hodin.
b. Před odchodem host zajistí:
 Úklid kuchyně - Umytí a uklizení nádobí, dřezu, sporáku, vymytí
lednice, zametení a setření podlahy.
 Úklid celé chalupy - Vyluxování, zametení a setření podlah všech
místností, svléknutí ložního prádla, umytí a setření koupelen včetně
umytí sprchového koutu a umyvadel.
 Úklid okolí chalupy (nedopalky cigaret, láhve, sáčky apod.)
 Vyvlečení povlečení postelí.
c. Host předá objekt v čistém a uklizeném stavu! K úklidu je k dispozici vysavač
a veškeré čistící prostředky.
d. Za neprovedení závěrečného úklidu je pronajímatel oprávněn požadovat
úhradu až do výše 500 Kč.
Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, v případě, že je poruší, má
pronajímatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím
sjednané doby.
Při podezření na nedodržení smlouvy a ubytovacího řádu si může pronajímatel vyžádat
kontrolu objektu.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 8. 2013.

Přejeme Vám příjemný pobyt na Chalupě Františka
ing. Dušan Vrážel
ubytování, rezervace, péče o klienty
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