
 
PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD CHALUPY  

                       V PRKENNÉM DOLE 
  
 
 Hosté ručí za vybavení a inventář chalupy. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je 
host povinen škodu uhradit.  
 
Hosté zodpovídají za bezpečnost svých nezletilých dětí na chalupě i přilehlém pozemku.  

 
V celém objektu je přísný zákaz kouření.  
 
Pronajímatel nebo jím pověřená osoba má právo provést namátkovou kontrolu stavu el. kotle, 
kamen, dodržování zákazu kouření, kontrolu počtu osob v chalupě v průběhu pobytu. Důvodem 
k ukončení pobytu je pobyt nenahlášených osob, porušení zákazu kouření v prostorách 
chalupy a ničení inventáře. 
 
Odpad chalupy je napojen na ČOV (čističku odpadních vod), proto se nesmí používat agresivní 
čistící nebo desinfekční prostředky (např. Savo, čističe odpadů apod.) Dále je zákaz vhazování 
jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, ovoce a zeleniny, nerozložitelný materiál jako jsou plenky, 
novinový papír, hyg.vložky, vlhčené papírové ubrousky, fólie a pod.) do WC a odpadů. 
 
Je přísný zákaz manipulování s otevřeným ohněm ve všech prostorách chalupy.  
 
Přísný zákaz manipulace s el. kotlem na vytápění a bojlerem na vodu.  
 
V celé chalupě se přezouváme, domácí mazlíčky nepouštíme do postelí a na gauče! 
 
V ceně pobytu je: tekuté mýdlo, toaletní papír (dáváme na začátek pobytu na každé WC, poté si 
hosté dokupují), utěrky do kuchyně, odpadkové pytle, úklidové prostředky.  
V ceně pobytu jsou i: lůžkoviny 

 

Chalupa bude v den odjezdu předána majiteli ve stavu, v jakém byla 
dána do užívání v den příjezdu.  

 
V chalupě v průběhu Vašeho pobytu prosíme udržujte pořádek, čistící potřeby a vysavač jsou 
k dispozici. 
Za ztrátu 1 ks klíče se účtuje 100 Kč. K dispozici je pouze 1ks 
 
Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob: 
Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel 
nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.  
Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašuji, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem 
seznámeni a budou ho plně respektovat. 
 
 Chtěli bychom Vás požádat, abyste se k celému objektu a všemu, co k němu náleží, chovali 
tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu. 

 

Děkujeme a přejeme příjemný pobyt. 


