UBYTOVACÍ PROSTORY:
•

Ubytování je možné pouze v chatách nebo hlavní budově, přespávání na jiných místech
uvnitř areálu a v autech je zakázané.

•

Do ubytovací části areálu je vjezd či přístup neubytovaných osob včetně návštěv již
ubytovaných bez svolení provozovatele přísně zakázán.

•

Parkování aut je možné u chat pouze v případech, že tím nebudou omezováni ostatní
rekreanti a nebude docházet k ničení travnatých ploch např. rozjezdy s prokluzem kol,
úniky náplní z motoru atd.

•

Ohniště lze rozdělávat jen na dvou k tomu určených místech.

•

Volné pobíhání a venčení psů uvnitř areálu je zakázáno.

•

Komunální odpad se ukládá v uzavřených pytlích do kontejnerů po pravé straně u
vchodu do areálu. Sklo a plasty se ukládají odděleně do označených kontejnerů před
vjezdem do areálu. Z hygienických důvodů nejsou v areálu mezi chatami umístěny
nádoby na odpad (zápach, hmyz atd.)

CHATY:
•

V chatách je zakázáno jakékoliv přestavování nábytku bez souhlasu správce. Zároveň je
zakázáno i vynášení nábytku před chaty (stoly, židle).

•

Použití vlastních přímotopů a vařičů s výjimkou rychlovarných konvic jen se souhlasem
provozovatele a po zaplacení poplatku 30 Kč za každý jeden spotřebič na den.

•

V případě neoprávněného zásahu do elektrické instalace si provozovatel vyhrazuje
právo na okamžité ukončení pobytu všech osob v chatě ubytovaných.

•

Zjištěné závady v chatách nebo na pokojích, které nejsou evidovány v listu závad, je
nutno ihned po zjištění hlásit správci střediska nebo na č. tel. 607 714 775. V případě
neoznámení mohou být náklady za opravy vymáhány při konečném předání chaty.

•

Náklady na opravy vyplývající z poškození, zničení nebo ztráty, hradí ubytovaný v plné
výši (např. rozbitá okna, poškozené nebo silně znečištěné lůžkoviny, počmáraný
nábytek).

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ:
•

Sociální zařízení je určeno jen k provádění úkonů osobní hygieny (zákaz čištění, ryb,
mytí nádobí, zablácených bot atd.).

VŠEOBECNÉ ZÁSADY:
•

Noční klid platí od 22.00 - do 7.00 hodin.

•

Přes den je zakázáno jakýmkoliv způsobem obtěžovat ostatní rekreanty nadměrným
hlukem včetně reprodukované hudby.

Nedodržení zásad provozního řádu může mít za následek
ukončení pobytu bez jakékoliv náhrady !!!

