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Domovní řád

Srdečně vítejte v Apartment Dehtáře.
Prosíme držte se těchto pravidel.

1. Buďte zde jako doma a jednejte s naším majetkem tak, jak si přejete, aby se hosté chovali
k Vašemu majetku u Vás doma. K tomu se počítá svědomité nakládání se všemi spotřebními 
předměty a zařízeními, které se v objektu nachází. Na konci pobytu byste měli objekt 
opustit tak, jak jste ho převzali!

2. Prosíme, zavírejte, resp. zamykejte, když opouštíte objekt, všechna okna, dveře, popřípadě 
vrata. Zhasínejte světla na chodbách. Při odchodu vypínejte sporáky, vařiče.

3. V případě, že máte s sebou domácí zvíře, dávejte pozor obzvlášť na čistotu a bezpečnost 
mezi ostatními hosty. Mějte Vaše psy, v případě nutné potřeby, na vodítku.

4. Ve všech apartmánech je zakázáno kouřit!

5. Bazén:
• Vstup do bazénu je povolen pouze ubytovaným. Děti do deseti let a neplavci mají vstup 

povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
• Před vstupem do bazénu je nutné se osprchovat!
• Je zakázáno skákat do bazénu!
• Je zakázáno házení kamínků a jiných předmětů do bazénu.
• Zákaz používání nafukovacích lehátek a ostatních nafukovacích předmětů (kromě 

dětských kruhů a křidýlek).
• Bazén je určen pro plavecké účely a na osvěžení.
• Okolo bazénu se nesmí běhat-nebezpečí úrazu!
• Vstup povolen v čisté plážové obuvi!

6. Míčové hry jsou povoleny pouze za bazénem, ne na zahradách!

7. Není dovoleno vstupovat na okrasné skalky!

8. Vstup do stájí nebo výběhů je povolen pouze s odpovědnou osobou!

9. Vstup do společenské místnosti povolen dětem do 12 let jen v doprovodu dospělé osoby. 
Kulečník mohou hrát děti od 12 let. Vstup zakázán v mokrých plavkách a v botách od koní.
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10. Pití, nanuky a jiné občerstvení mohou brát a zapisovat pouze dospělé osoby, ne děti!

11. Po každém použití grilu, prosíme, vysypte popel, gril poté očistěte drátěným kartáčem a gril 
vraťte na určené místo. Používejte vlastní grilovací uhlí.

Ustanovení
1. El. Energii -  spotřeba do 50 KW je v ceně, další se platí.
2. Prosíme šetřete s vodou.
3. Při topení elektrikou je nutné mít zapnuté čerpadlo-apartmán č. 603
4. Při použití elektrických topidel, použijte vždy POUZE zásuvku označenou TOP!
5. Je možno topit v krbových kamnech -  při roztápění je nutné mít otevřený komín. Zástrčka 

nahoře vpravo -  vysunutá -  po roztopení uzavřít a také zavřít popelník, páčka dole pod 
dvířky -  dát doleva.

6. Prosíme třiďte odpad -  plastové lahve a sklo dávejte, prosím, do označených pytlů u 
popelnic. V případě jiného odpadu, jako třeba krabice, kartony apod., nevhazujte prosím 
do popelnic, dá se to spálit...
Odvoz odpadu je prováděn každou sudou středu v cca 6-8 hod.

7. V chodbách jsou instalovány hasičské přístroje.
8. Nahlaste nám, prosím, ihned Vámi způsobené škody.

Poplatky:
• Hry (fotbálek+hokej,šipky,apod.)
• Kulečník
• Poplatek za psa
• Jízda na koni
• Praní

Zde jsou v případě nutnosti kontakty na majitele:
• Marie Ostrá 721802 851
• František Ostrý 602 464 232
• Veronika Špelinová (rezervace) 723 299 642

Hasiči 150
Policie 158
Záchranka 155

100,-Kč/týden/apartmán 
30,-Kč/den/apartmán 
50,-Kč/den/l pes 

250,-Kč/lhod/l osoba 
50,-Kč/lpraní(vlastní prášek)

Přejeme Vám příjemný pobyt!


