Studený Pramen – Kaproun
Ubytovací řád
Chalupa Studený pramen, číslo popisné 24, Kunžak – místní část Kaproun
 Ubytování v chalupě Studený pramen je možné pouze po řádném přihlášení všech osob, předložení
občanského průkazu a zapsání do ubytovací knihy.
 Nástup na týdenní rekreaci je v sobotu po 15:00 té hodině, ukončení pobytu následující sobotu do 10:00 hodin.
 V případě zkrácených pobytů je nutné termín nástupu domluvit individuálně, ukončení pobytu je vždy poslední
den do 10:00 hodin.
 Chalupu je vždy nutné osobně předat určené osobě (bude dohodnuto při nástupu).

 Ubytovaní jsou povinni udržovat čistotu v chalupě a prostorách k ní náležejících, odpad je nutné odhazovat do
odpadkových košů, případně do předem připravených červených pytlů. Ty je nutné shromažďovat na místě
k tomu určeném. Plastový a skleněný odpad je nutné třídit a vyhazovat do kontejnerů na tříděný odpad, které jsou
umístěné na návsi. Ubytovaný chalupu předává vyklizenou. Mobiliář a kuchyňské vybavení musí být uspořádány
tak, jako v den, kdy byla chalupa předána k užívání. V případě znečištění apartmánu nad rámec běžného užívání
je pronajímatel oprávněn účtovat poplatek za extra úklid ve výši 500,- Kč.
 V chalupě není dovoleno přemisťovat nábytek, jedná se hlavně o postele v podkroví.
 Prosíme rodiče batolat a malých dětí o zvýšenou pozornost při dodržování čistoty v chalupě, a to hlavně
s ohledem na ochranu matrací a ložního prádla.
 Postele včetně polštářů a přikrývek je vždy nutné používat povlečené. Na situaci, kdy je potřeba náhradní
povlečení, je pamatováno.
 Ve všech vnitřních prostorách je zakázáno kouřit.
 Ubytovaní jsou povinni respektovat noční klid v době od 22:00 do 7:00 hodin. V případě obsazení celé chalupy
jednou skupinou je porušení tohoto pravidla tolerováno do chvíle, než si stěžuje první soused, případně dorazí
pořádková hlídka.
 Pobyt se psy nebo jinými domácími zvířaty je možný pouze po předchozí domluvě. Zvířata musí mít řádný
očkovací průkaz.
 Majitelé psů a jiných domácích zvířat si musí uvědomit, že mezi ubytovávanými jsou i lidé, kteří nemají domácí
mazlíčky rádi, někdy se jich bojí nebo jim jejich přítomnost způsobuje zdravotní komplikace. Majitelé zvířat se
musí chovat ostražitěji, než v jejich domácím prostředí. Musí dávat pozor, aby nepoškozovali interiér a exteriér
chalupy. Zvířata nikdy nesmějí do ložnice v podkroví. Prosíme o průběžný úklid zvířecích exkrementů.
 K vytápění chalupy jsou určena kamna na dřevo. Nesmí se používat uhlí ani uhelné brikety. Při odchodu
z chalupy je nutné zkontrolovat, zda jsou kamna řádně uzavřená, koš se dřevem je v dostatečné vzdálenosti,
nikde poblíž kamen není žádný nedopalek. Dřevo na topení je uloženo pod terasou. Kamna je potřeba udržovat
v čistotě. Vynášení popela a kompletní čištění při závěrečném úklidu host neprovádí.
 Při odchodu z chalupy je nutné zhasnout světla, uzavřít vodovodní baterie a uzamknout vchodové dveře. Také
je nutné překontrolovat uzamčení kůlny na kola.
 Není povoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou vysoušeče vlasů, holícího a masážního strojku.
 Venku je možné rozdělávat oheň pouze na vyhrazeném ohništi. Dřevo si každý zajistí sám.
 Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. Použití vybavení zahrady je na vlastní nebezpečí.
 Každý host přebírá zodpovědnost za svěřený majetek. Za poškození nebo zničení chalupy nebo jejich
přilehlých nemovitostí bude majitel uplatňovat sankci, která škodu nahradí. Před pobytem doporučujeme mít
sjednané pojištění občanské odpovědnosti.
 Funkčně je chalupa rozdělena na tři samostatné části – Modrý, Žlutý a Červený apartmán.
 Svazek klíčů obsahuje klíč od vchodu a klíč od kůlny na kola. Za ztrátu je účtován poplatek 1000,- Kč.
 Host je povinen dodržovat pravidla tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má ubytovatel právo
odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.
Jméno a příjmení hosta: …………………………………………

Modrý

Žlutý

Červený

Adresa trv. pobytu:………………………………………………..
Číslo OP:……………………………………………………………

Podpis:…………………………………………

Michaela a Viktor Klímovi, kontaktní telefon: 602 315 232, 724 199 760

