DOMOVNÍ ŘÁD































Na boudě mohou být ubytováni pouze hosté, kteří jsou k ubytování přihlášeni po předložení občanského
průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti.
Užívání zařízení boudy je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
V době od 22:00 do 6:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid. Není nutné zhasnout a jít spát, ale
hlasové projevy a hudební produkci ztlumit na takovou úroveň, aby nedocházelo k úmyslnému rušení
nočního klidu.
Kouření a manipulace s otevřeným ohněm (svíčky) je v celém objektu boudy zakázáno.
V celém objektu boudy není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace.
Jsou zakázány zásahy do elektrických částí elektrických spotřebičů a zařízení boudy.
Voda je pitná po převaření.
Není dovoleno užívat vlastní elektrospotřebiče (např. varné konvice, vařiče, toustovače, topidla apod.).
Výjimkou jsou spotřebiče pro osobní hygienu např. holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy a rádia,
nabíječky na mobilní telefony, notebooky, tablety apod. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá
host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
V pokoji, nebo společenských místnostech NESMÍ hosté bez souhlasu správce přemísťovat zařízení.
Pohybovat se ve vnitřních prostorech boudy jen po přezutí/vyzutí z venkovní obuvi.
Případnou ztrátu klíčů/čipů je host povinen nahlásit bez prodlení správci a uhradit tímto způsobenou
škodu.
Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem či nájemcem do boudy, dále za peníze a cenné věci
(tzn. šperky apod.)
Při odchodu z boudy jsou hosté povinni zhasnout světla, vypnout všechny elektrospotřebiče, uzavřít
okna a uzavřít dveře.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních
prostorách boudy. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech boudy.
Za škody způsobené na majetku boudy odpovídá host v plném rozsahu.
V celém objektu boudy je zakázáno užívání omamných a psychotropních látek.
V objektu jsou zakázány jakákoliv zvířata.
Pokud vznikne požár je povinností všech hostů vlastními silami pomocí přenosných hasicích prostředků
umístěných v boudě nebo jiných hasebních prostředků požár uhasit. Pokud jde o požár většího rozsahu
ihned uvědomit Hasičský záchranných sbor na tel. č. 150 nebo 112. V obou případech je nutné uvědomit
o skutečnosti také pronajímatele boudy.
Povinností hostů je také dodržovat pokyny uvedené v Požární poplachové směrnici, Požárním řádu a
pokyny výstražných tabulek vyvěšených v objektu boudy.
Není dovoleno sušit mokré oblečení (bundy, oteplováky, kalhoty, boty atd.) na pokojích (k tomuto účelu
je vyhrazený prostor lyžárny).
K boudě je možno přijíždět vozidly pouze po přístupové cestě a s povolenkou správy KRNAP. Parkovat
lze u boudy pouze jedno vozidlo, a to na určených místech – není dovoleno ponechání motoru v chodu.
Do odpadu (umyvadla, WC atd.) je zakázáno vhazovat vlhčené ubrousky a obdobné materiály, tyto patří
do košů či popelnice (máme vlastní čističku odpadních vod a může dojít k jejímu ucpání).
Při ukončení pronájmu je nájemce povinen předat správci boudu zpět v uklizeném stavu. Vysát místnosti
s kobercem, vytřít všechny ostatní místnosti, umýt všechno používané nádobí.
Veškeré závady je potřeba (dle jejich povahy) okamžitě či při předání objektu nahlásit správci boudy.
Je zakázáno roztápět kachlová kamna bez vědomí správce. Pokud je chcete roztopit požádejte správce
boudy (kachlová kamna jsou napojena na topný systém).
Ubytované osoby mohou pouze vařit a konzumovat jídlo v místnostech k tomu určených.
Veškerý vyprodukovaný komunální odpad (papír, plechovky, sklo, plasty, organický odpad atd.) jsou
ubytované osoby povinné uložit na místa k tomu vyhrazená uvnitř boudy.
Host ubytovaný na této boudě je POVINEN dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej úmyslně
poruší, má pronajímatel právo pronájem objektu ihned bez náhrady ukončit.

