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DOMOVNÍ ŘÁD 

 Na chalupě může být ubytován pouze nájemce a osoby jej doprovázející, jejichž počet je nájemce 

povinen předem oznámit pronajímateli. Stejně tak je povinen hlásit případně změny v počtu osob 

během doby nájmu. 

 Užívání zařízení chalupy je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi. 

 V době od 22:00 do 6:00 hod jsou hosté povinni dodržovat noční klid. 

 Zvíře není dovoleno!!!! – je zakázáno 

 V pokoji, nebo společenských místnostech NESMÍ hosté bez souhlasu pronajímatele přemisťovat 

zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. 

 Není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou holících a epilačních strojků, 

elektrických kartáčků na zuby, nabíjecích zařízení na telefon, vysoušečů vlasů a osobních počítačů. 

 V chalupě platí přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ a manipulace s otevřeným ohněm!!! 

 Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli a uhradit tímto 

způsobenou škodu ve výši 1 000,- Kč 

 Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v prostorách 

chalupy. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách chalupy a přináležejících 

prostorách (vnitřních i venkovních). 

 Pronajímatel neodpovídá za věci, které host do objektu chalupy vnesl a to i pokud byly uloženy na 

místě k tomu určeném. Dále neodpovídá za věci ponechané v automobilech ubytovaných hostů na 

parkovišti. 

 Jsou zakázány veškeré činnosti vedoucí k poškození rostlin, keřů a stromů  v areálu, jejich lámání, 

trhání, apod. 

 Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním parkovišti v areálu chalupy.  

 Host během pobytu umožní majiteli vstup do areálu a objektu k vykonání potřebné údržby, opravy, 

servisu nebo kontroly. 

 Rodiče dětí  jsou odpovědni za pohyb dětí v prostorách areálu chalupy, vykonávají dohled a dbají 

zvýšené pozornosti pohybu dětí v prostorách chalupy, zvláště v prostoru schodů, krbu , oken a el. 

zařízení. 

 Hostům je při užívání krbu zakázána manipulace s otevřeným ohněm nebo vynášení hořících polen 

z prostoru ohniště krbu.  

 V případě vzniku požáru je každý povinen tento požár uhasit použitím umístěných hasících přístrojů 

a provést opatření k zabránění jeho šíření, neprodleně ohlásit vznik požáru na linku 150 nebo 112  

a ubytovateli. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru. 

 Hosté jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na pokoje a schodiště v lyžařské a sportovní obuvi. 

 Hostům není dovoleno brát do pokojů lyže, sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejich úschovu je 

vyhrazené příslušné místo. 

 Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít okna, zhasnout světla, uzavřít vodovodní  uzávěry. 

 Při odchodu z objektu a ve večerních hodinách je host povinen uzamknout veškeré vchodové dveře. 

 Za ztrátu věcí vnesených hostem do areálu a objektu chalupy nenese ubytovatel žádnou 

zodpovědnost 
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 Ve společensko-zábavní místnosti je přísně zakázáno odkládat cokoliv na biliard (kulečník) a stolní 

fotbálek 

 Sportovní vyžití areálu např. skluzavka, pískoviště, houpačky, atd. jsou výhradně na vlastní 

zodpovědnost 

 Trampolína je k dispozici malým dětem (do 10-ti let) jen pod dozorem dospělé osoby a za její 

užívání nenese pronajímatel žádnou zodpovědnost. Trampolínu v jeden okamžik může používat max. 

1 osoba. 

 Sauna – zdržte se jednání, které by vedlo ke zdravotním obtížím, úrazu nebo popálení o kamna 

sauny. Saunu užívejte podle pokynu pronajímatele.  Podnapilým osobám, osobám pod vlivem 

omamných látek a s níže uvedenými zdravotními problémy je vstup do sauny zakázán.  

Nepoškozujte ani neznečišťujte zařízení sauny. Sauna slouží k relaxaci, ne jako místo pro hraní dětí, 

ukládání věcí či potravin. Užívání sauny je pouze z vlastního rozhodnutí a na vlastní 

odpovědnost. K pobytu v sauně VŽDY užívejte ručník nebo prostěradlo, které je k dispozici na 

příslušném místě v chalupě. Vstup do saunovací kabiny je povolen z hygienických důvodů pouze bez 

plavek nebo spodního prádla! 

o Saunování je dovoleno v minimálním počtu 2 osob!!! 

o Saunování je určeno pouze osobám v dobrém zdravotním stavu. Osobám, které ještě saunu nenavštívili, se 

doporučuje konzultace s lékařem. Osobám, které trpí následujícími nemocemi je saunování zakázáno: 

 Závažná a rozsáhlá kožní onemocnění 

 Septické infekce 

 Akutní virové onemocnění (např. chřipka) 

 Akutní zánětlivá onemocnění vnitřních orgánů 

 Akutní a nedoléčená tuberkulóza plic 

 Zánětlivá srdeční onemocnění 

 Akutní srdeční infarkt 

 Poruchy krevního oběhu 

 Záchvatová onemocnění, např. epilepsie 

 Lidé v období prvních 3 měsíců záchvatu mrtvice 

 Zánět žil 

 Těžké poruchy vegetativního nervového systému doprovázené vysokou labilitou krevního oběhu 

 Zánětlivá a pasivní kožní onemocnění a ekzémy 

 

 V den ukončení pobytu do 10:00 hod (není-li dohodnuto jinak) je pronajímatel povinen uvést 

chalupu i ostatní poskytnutý prostor do původního stavu. 

 Host je povinen seznámit se s domovním řádem a dodržovat ustanovení tohoto řádu.  V případě, že 

jej poruší hrubým způsobem, má pronajímatel chalupy právo sankce nebo ukončení pobytu před 

uplynutím dohodnuté doby bez náhrady.  

Vážení hosté, ještě jednou se omlouváme za množství informací a pokynů, které je třeba dodržovat. 

Uvedené pokyny však pramení z našich zkušeností s ubytováním. Pamatujte však prosím, že více 

než všechny příkazy, zákazy a upozornění platí - zdravý rozum  

V případě nejasností nebo dotazů se na nás prosím kdykoli obraťte. Rádi a ochotně Vám poskytneme 

další či doplňující informace. Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt. 

  1.9.2017      Tým chalupy ALBERTA1 


