PROVOZNÍ POKYNY CHALUPY DOMINIKA

Vážení hosté chalupy Dominika, prosíme o přečtení provozních pokynů.
1) Při příjezdu opište stav elektřiny T2.
2) Počítejte balíky briket, které spálíte.
3) Pytle na odpad jsou pod dřezem a odvážejte je prosím do kontejneru u výjezdu z lesa na
silnici (naproti penzionu U Kocoura). Nezapomeňte vysypat i koše z koupelny, toalety a
venkovní kbelík na odpadky.
4) Nenechte zapnuté přímotopy při odchodu z chalupy a nepokládejte na ně oblečení. Varnou
konvici po použití vždy vyndejte ze sítě.
5) Na samostatném WC v zádveří nechte v mrazech temperovat přímotop. Jinak hrozí zamrznutí
mísy.
6) Na popel použijte starší kovový kbelík venku pod lavičkou. Vychladlý popel vysypte k lesu.
Nevhazujte do tohoto kbelíku nedopalky, krabičky od cigaret, plechovky atd. Není možné ho
potom vysypat do přírody!!! K tomu slouží druhý kbelík. Jeho obsah přisypte k ostatním
odpadkům, které vyvážíte.
7) Důrazně žádáme, abyste neházeli odpadky a nedopalky okolo chalupy. Hlavně po zimě, když
roztaje sníh, je okolí katastrofální. Přijeli jste užívat přírodu, tak to prosím zanechte čisté i pro
hosty, co přijedou po vás.
8) Pokud máte psa, sesbírejte exkrementy.
9) Úklid kuchyně není zahrnut v závěrečném úklidu. Důkladně umyjte a utřete nádobí, umyjte
sporák a troubu, mikrovlnku a vytřete lednice.
10) Neničte ubrusy a zařízení. Pokud cokoliv rozbijete, nahlaste to paní správcové.
rozbitý talíř  15 Kč
sklenice  20 Kč
11) Nestěhujte nábytek.
12) Pokud máte s sebou psa, má zákaz vstupu do patra.
13) Nenoste jídlo do postelí ani na válendy ve společenské místnosti.
14) Gril po použití vyčistěte.
15) Neodvážejte a nevyhazujte kávové lžičky. Po každé sezoně- 20 ks
16) Vysavač je k použití v chodbě.
Vzhledem k tomu, že bohužel přibývají případy, kdy vzniklé škody, odcizené nádobí a nadměrný
nepořádek zjistíme až po odjezdu hostů, přistoupili jsme k vybírání kauce.

Přejeme hezký pobyt .
Polákovi, tf. 602 220 868, 602 315 641 574
Paní správcová: tf. 728 451 574

