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Náš domovní řád
Obecné informace:
Pokud vám v našem ubytovacím zařízení něco schází, pokud by se mělo něco zlepšit, nebo pokud 
bychom vám mohli s něčím pomoci, sdělte nám to prosím.
Vznikne-li na zařízení škoda, prosíme vás, abyste nás o tom neprodleně informovali. Nejpozději 
před svým odjezdem. Takovéto věci lze obvykle rychle a jednoduše vyřešit v rámci pojištění 
odpovědnosti za škody. Drobnosti typu rozbitá sklenice nebo talíř jsou normální a není potřeba je 
nahlašovat ani nahradit.

Zajistěte prosím, aby se tímto domovním řádem řídili i vaši spolucestující.

Vaše povinnost řádné péče:
Předtím, než ubytovací zařízení opustíte, zavřete prosím všechna okna i dveře. V případě vlámání 
nebo krádeže neodpovídáme za ztráty. Také se prosím ujistěte, zda jste vypnuli všechna světla, 
sporák / troubu a přístroje, které jste předtím zapnuli. Se zařízením prosím zacházejte pečlivě.

Kuchyně / Koupelna:
Prosíme vás, abyste použité nádobí, příbor nebo hrnce a pánve před svým odjezdem umyli. Při va-
šem odjezdu by kuchyně dle možnosti měla vypadat tak, v jakém stavu jste ji našli! Před odjezdem 
zlikvidujte všechny potraviny. Odpad prosím pečlivě třiďte do určených nádob.
Po sprchování prosím pokaždé nejméně 15 minut větrejte. Během této doby vypněte topení. Zbyt-
ky jídel nevyhazujte do záchodu, sprchy ani umyvadla.

Topení / Větrání:
Prostory denně větrejte minimálně po dobu 10 minut (nárazové větrání). Během této doby nezapo-
meňte vypnout topení. Máte-li otevřené okno, vypněte topení!
Topení nesmíte přeprogramovat.

Kouření:
Žádáme vás, abyste kouřili pouze tam, kde to je výslovně povoleno. Pokud přesně nevíte, kde se 
smí kouřit a kde naopak nikoli, tak se na to raději zeptejte.

Doby nočního a poledního klidu:
Od 22:00 do 07:00 platí doba nočního klidu. Od 12:00 do 15:00 platí doba poledního klidu.

Klíče:
Jako nájemce dostanete od nás nejméně jeden klíč. V případě ztráty klíče / klíčů je nutná výměna 
kompletního uzamykacího systému. Náklady na výměnu snáší původce ztráty klíče!

Parkování:
Používejte prosím pouze vyznačená / veřejná parkovací místa. Popřípadě dodržujte parkovací 
časy.

Dodatno:
Na přístrojích jako TV apod. prosím neměňte programování dle libovůle.
Jiné, neregistrované osoby nesmí v ubytovacím zařízení přenocovat.
Znečistěnou obuv si bezpodmínečně sundejte přede dveřmi.
Nábytek z vnitřního vybavení nevynášejte ven.

Děkujeme za vaši pozornost!
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