
                                                      

 

Vážení hosté naší Chalupy u Bedýnků, 

Moc nás těší, že jste si vybrali k rekreaci právě naší, chalupu. V tomto dopise se dozvíte pár důležitých informací, pokynů a praktických rad. 

Adresa objektu: Prkenný důl 67, Žacléř 542 01, GPS chalupy: 50.64352N, 15.90526E 

Kontakty:  telefon na Bedýnky (majitelé): Lucie a Vladimír Bednářovi / +420 733 608 284 a +420 734 397 346 

Telefon na paní správcovou: Monika Eflerová (správcová)/ +420 604 671 546 

V případě jakýchkoliv dotazů, přání, nejasností nebo komplikací, neváhejte kontaktovat paní Moniku Eflerovou na telefonním 

čísle 604 671 546. Toto číslo pro Vás bude důležité i po celou dobu pobytu, tak si ho pečlivě uložte 😊 Ubytování je možné 

v den příjezdu od 16 hod., dům musíte opustit v den odjezdu do 10 hod. V den příjezdu jí kontaktujte cca 1hod. před příjezdem, 

domluvíte se, co vše je potřeba, jak si předáte klíče, kauci za dům a ostatní důležité informace. Kontaktujte jí i v případě zdržení 

během cesty.  

Platby na místě: 

Vratná kauce: 4000,- při příjezdu + Spotřeba elektřiny (el.topení): 6Kč/KWhod + místní poplatek – pobytová taxa (21,-Kč na osobu) + 

1/2m3 dřeva v ceně pronájmu – při větší spotřebě doplatek + poplatek za psa 150,-Kč/1den  

Ostatní:  

Povlečení bude připravené, proto prosím potvrďte nejpozději týden před pobytem počet osob. V domě nejsou k dispozici 

ručníky (pouze malé u umyvadel), prosíme, nezapomeňte si vzít vlastní. Základní čistící prostředky Vám připravíme. Při odjezdu 

uveďte dům do původního, čistého stavu. Během pobytu používejte vše, co je pro Vás k dispozici, chovejte se k zařízení a 

vybavení slušně a šetrně, o případné škodě hned informujte. Doporučujeme mít sjednané pojištění „odpovědnost za škodu“, 

pokud by se nedopatřením stala nějaká nehoda. Prosíme, udržujte v domě pořádek, odpadky odvážejte průběžně do 

kontejneru, třiďte odpad. V době výletů zamykejte dům, uklízejte zahradní nábytek, podsedáky, deštník atd. Pro kola a lyže 

využívejte boudu, která slouží jako lyžárna i kolárna, nebo venkovní nosiče u stěny. Nejen z důvodů krádeže, které nejsou 

běžné, ale také z důvodů rychlé změny počasí. Kouření v objektu není povoleno. Žádáme Vás, abyste nepřemisťovali zařízení a 

nábytek. V zimě je nutné průběžně odklízet sníh ze schodů! Cesta je průběžně udržována. Za škody na majetku ubytovaného, 

popřípadě odcizení věcí ponechaných volně kolem domu, nenese pronajímatel objektu žádnou odpovědnost, ačkoliv 

prohlašujeme, že děláme vše pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo. Za škody na majetku chalupy 

odpovídá host podle platných předpisů a je povinen případné škody hlásit. Klienti ubytovaní v naší Chalupě U Bedýnků, jsou 

povinni dodržovat výše uvedená pravidla a pokyny.   

Nově jsme pro vás, ale hlavně pro vaše ratolesti vybudovali POHÁDKOVOU VESNIČKU. Věříme, že bude pro vaše děti 

skvělou zábavou a zážitkem. Nezapomeňte však, že za své děti na herních prvcích, trampolíně atd. zodpovídáte sami a jejich 

použití je na vaše riziko. Děkujeme za pochopení. 

Dále vás žádáme o dodržování aktuálních vládních nařízení, souvisejících s epidemií Covid 19 a prohlašuji, že nemáme 

příznaky nemoci.  Prosíme o dodržování hygienických pravidel během celého pobytu. 

                                                                        Přejeme příjemný pobyt, plný fajn zážitků. 

                                                                                             Bedýnci 

                      

S pravidly a pokyny jsem byl/a seznámen/a. Byl/a jsem poučena o užívání chalupy.  

V …………., dne…………….                                                                       

Správa a údržba nemovitostí                                                                                     Nájemce:  ………………………………………………                                                                     

Monika Eflerová 


