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Náš domový poriadok
Všeobecné informácie:
Ak vám niečo v našom ubytovaní chýba, ak treba niečo opraviť alebo ak vám môžeme akokoľvek 
pomôcť, neváhajte sa na nás obrátiť.

Pokiaľ vám na zariadení vznikne nejaká škoda, bezodkladne nás o nej informujte. Najneskôr však 
pri vašom odchode. Vo väčšine prípadov sa dajú takéto veci rýchlo a jednoducho vyriešiť v rámci 
poistenia zodpovednosti za škodu. Drobnosti, ako sú napr. rozbité poháre alebo taniere, sú bežná 
vec. Netreba ich preto ani hlásiť a nahradzovať.

Dbajte prosím na to, aby aj vaši spolucestujúci dodržiavali tento domový poriadok.

Vaša povinná starostlivosť:
predtým, než svoje ubytovanie opustíte, zavrite prosím všetky okná a zamknite dvere. Neručíme 
za škody následkom vlámania či krádeže. Takisto sa prosím presvedčte, že ste vypli všetky svetlá, 
sporák/rúru i ostatné prístroje, ktoré ste zapli. Prosíme vás, aby ste so zariadením zaobchádzali 
starostlivo.

Kuchyňa/kúpeľňa:
Prosíme vás, aby ste pred odjazdom umyli použitý riad, príbor, hrnce i panvice. Pri vašom odjazde 
by mala kuchyňa, pokiaľ je to aspoň trošku možné, vyzerať tak, ako vyzerala pri vašom príjazde! 
Pri odjazde musíte zlikvidovať všetky potraviny. Prosíme vás, aby ste svoj odpad dôkladne triedili 
do príslušných nádob.

Prosíme vás, aby ste po sprchovaní nechali kúpeľňu aspoň 15 minút vetrať a po túto dobu
odstavili kúrenie. Do toalety, sprchy ani do umývadla nevyhadzujte zvyšky jedál.

Kúrenie/vetranie:
Každý deň prosím miestnosti aspoň na 10 minút vyvetrajte (nárazové vetranie). Počas vetrania 
nezabudnite odstaviť kúrenie. Ak máte otvorené okná, odstavte kúrenie!
Vykurovacie zariadenie nesmiete prestavovať.

Fajčenie:
Fajčite prosím výhradne tam, kde je to výslovne povolené. Ak neviete, či sa na danom mieste fajčiť 
smie alebo naopak nesmie, spýtajte sa na to.

Časy pokoja/Obedové časy:
V dobe od 22:00 hod. do 7:00 hod. platí nočný pokoj. Od 12:00 hod. do 15:00 hod. musíte dodržia-
vať pokoj v čase obeda.

Kľúče:
Ako nájomník od nás dostanete min. jeden kľúč. V prípade straty kľúča / kľúčov je potrebné vyme-
niť celý uzamykací systém. Náklady za výmenu pritom znáša pôvodca straty!

Parkovanie:
Používajte prosím iba vyznačené / verejné parkovacie miesta a poprípade dodržiavajte predpísané 
parkovacie časy.

Ďalšie:
- Prístroje ako napr. TV neprestavujte (nemeňte ich nastavenie).
- V priestoroch ubytovania nesmú prenocovať dodatočné, nenahlásené (nezapísané) osoby.
- Špinavé topánky si bezpodmienečne vyzujte už predo dvermi.
- Interiérový nábytok nevynášajte von.

Ďakujeme za pozornosť!
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