
DOMOVNÍ ŘÁD CHALUPY POD ČIHALKOU 

Vážení a milí hosté, vítáme Vás na naší chalupě. Dovolte nám, abychom Vás seznámili s pravidly domovního řádu. 

Věříme, že je nebudete brát jako něco omezujícího, ale jako něco, co umožní všem ubytovaným (včetně Vás) 

maximálně si pobyt užít a přivézt si domů jen samé krásné zážitky a vzpomínky. 

I. Základní instrukce pro příjezd, odjezd 

 Při příjezdu si Vás zapíšeme do ubytovací knihy - host předloží ubytovateli svůj platný občanský průkaz, případně 

jiný platný doklad totožnosti. Zaregistrují se veškeré osoby, které využijí naše pokoje k přenocování. Při příjezdu 

vybere ubytovatel od dospělých osob turistický poplatek 10 Kč/den.  

 Hostům budou předány klíče od chalupy a budou ubytováni. Překontrolujte si neporušenost vybavení přiděleného 

pokoje a všechny zjištěné závady ihned nahlaste pronajímateli. Při skončení pobytu předáte chalupu zpět v pořádku. 

 Nástup na ubytování začíná dnem příjezdu po 14 hod. V den, kdy odjíždíte, je nutné chalupu opustit do 10hod, 

abychom stačili pokoje připravit pro další hosty (pokud není předem dohodnuto jinak). 

 Při skončení ubytování hosté předají pokoje a další využívané prostory uklizené a vrátí klíče od chalupy. 

 V letní sezóně lze přijet až k chalupě, vyložit zavazadla a zaparkovat na blízkém parkovišti cca 50m. 

 V zimní sezóně je přístupová cesta k chalupě nebo do její blízkosti (záleží na momentálních sněhových podmínkách 

a kvalitě sněhu) udržovaná. Doporučujeme Vám vzít si sněhové řetězy. Chalupa leží v oblasti, kde je nutné mít zimní 

pneumatiky. 

II. Pravidla pro ubytované 

   Snažíme se, aby vybavení naší chalupy bylo příjemné všem, kdo k nám přijíždí s dětmi, s přáteli - odreagovat se 

sportem, hraním si, kocháním se výhledy na okolní přírodu nebo jen příjemným posezením. Proto si zaslouží, aby se 

k němu hosté chovali slušně a neničili jej. 

 V celém objektu platí zákaz kouření a používání otevřeného ohně. 

 V pokojích i v dalších prostorách chalupy nesmí host bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět 

jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. 

 Používejte domácí obuv. 

 Vaření je možné v zařízené kuchyňce (nelze na pokojích), kde je k dispozici potřebné nádobí. Po použití a 

okamžitém umytí nádobí vraťte na své místo, aby bylo přichystané k dalšímu použití ostatním. Ukládání potravin je 

možné v lednicích a komoře. 

 Chalupa má omezený přísun energií, proto šetřete elektřinou, vodou a nepoužívejte jiné spotřebiče. 

 Topná tělesa v pokojích jsou osazena termostatickými ventily, proto je možné regulovat teplotu v pokoji dle Vašeho 

přání. Větrání okny v zimních měsících omezte na minimum. 

 Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních 

prostorách chalupy. 

 Nájemce se zavazuje po skončení nájmu chalupu předat pronajímateli nebo osobě jí pověřené, a to ve stavu, v jakém 

ji převzal - uklizenou, vyčištěnou a způsobilou k okamžitému dalšímu užívání. Závěrečný úklid není v ceně 

ubytování a je nutné jej provést. Pokud závěrečný úklid nebude proveden nebo byl dle názoru pronajímatele 

proveden nedostatečně,má pronajímatel právo na přiměřenou úhradu ve výši 500,-Kč. 

 Chalupa bude předána pronajímatelem vždy uklizená, ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, 

poruchy, reklamace či poškození vybavení i chalupy je nutné ohlásit pronajímateli bez prodlení, aby bylo možné 

sjednat nápravu v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových klientů. 

 V chalupě není dovoleno zapalovat svíčky ani jinak manipulovat s otevřeným ohněm (s výjimkou krbových kamen 

při dodržení všech pravidel bezpečnosti). 

 Nájemce je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí (úklidové pomůcky jsou součástí prostor 

určených k nájmu) a odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal.  

 Nájemce plně odpovídá za chování osob, které s ním chalupu budou sdílet a které jej zde navštíví a v případě že tyto 

třetí osoby způsobí nějakou škodu, odpovídá za ni nájemce, jako by ji způsobil sám.  

 Chalupu i přilehlé okolí (včetně dětského hřiště) využívá nájemce na vlastní nebezpečí. 

 Přijímání návštěv bez ohlášení a souhlasu majitele objektu je zakázáno. 

 Pobyt s domácími mazlíčky je možný po ohlášení majiteli chalupy při nástupu na pobyt. 

 Zdarma můžete využívat ohniště, dřevo je však nutné si připravit v blízkém lese. Pro venkovní gril je lepší použít 

dřevěné uhlí. 

 Za poplatek 500,- Kč můžete využívat saunu.   

 Host je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto domovního řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, 

má provozovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku na vrácení poplatků za pobyt. 

 Budeme rádi, když se k nám budete vracet a spokojeně doporučovat i ostatním. 

               Děkujeme Vám a přejeme příjemný pobyt                Jiří a Eva Malátkovi – majitelé a provozovatelé 


