
 

Domovní řád 
Srdečně vítejte v Apartment Dehtáře 

Prosíme držte se těchto pravidel 

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 objektu nachází. Na konci pobytu byste měli objekt opustit tak, jak jste ho 
převzali.  

Ubytování hostů: 

 Pokud není domluveno jinak je možné od 15:00-18:00. 
 Při příjezdu předložte k zápisu do knihy hostů doklady (občanské průkazy). 
 Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit dle aktuálního ceníku 

provozovatele. 
 V den odjezdu je nutné uvolnit pokoje do 10.00 hodin. 
 Pokoj by měl být při odjezdu zametený, svlečené povlečení, odnesené odpadky – děkujeme. 
 Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22:00 do 6:00 hodin. 
 Žádáme hosty, aby zamykali hlavní vchod, vchod do pokoje a zavírali okna do apartmánu.  
 Host je povinen při odchodu z penzionu zhasnout v apartmánu a na chodbách. 
 V apartmánech je zakázáno kouřit!  

Poškozování vybavení penzionu:  

• Při počátku ubytování přebírá host apartmán bez závad, případné závady je povinen 
neprodleně oznámit správci penzionu. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení 
či jiné části penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen provozovateli 
penzionu škodu nahradit.  

• Je zakázáno poškozovat vybavení penzionu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. 
ponecháním dětí bez dozoru).  

• Vzniklé závady na vybavení penzionu je nutné neprodleně hlásit provozovateli penzionu.  
• V případě ztráty klíčů od hlavního vchodu či pokoje penzionu je provozovatel oprávněn po 

hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu. 

Společenská místnost: 

• Vstup do společenské místnosti povolen dětem do 12-ti let v doprovodu dospělé osoby. 
Kulečník mohou hrát děti od 12ti let. 

• Pití, nanuky a jiné občerstvení mohou brát a zapisovat pouze dospělé osoby, ne děti 

 



 
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, házet kamínky či jiné předměty, které by mohli bazén poškodit 
• Prosíme nenoste do bazénu nafukovací lehátka a čluny. Povoleny jsou pouze dětská křidélka 

a kruhy. 
• Okolo bazénu se nesmí běhat – nebezpečí úrazu 
• Bazén je určen pro plavecké účely a na osvěžení. 
• Vstup povolen pouze v čisté plážové obuvi.  

Ostatní: 

• Při topení elektrikou je nutné mít zapnuté čerpadlo – apartmán č.603 
• Při použití elektrických topidel, použijte vždy POUZE zásuvku označenou TOP! 
• 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 

• Prosíme šetřete s vodou 
• Prosíme třiďte odpad – plastové lahve a sklo dávejte do označených pytlů u popelnic. 

V případě jiného odpadu, jako třeba krabice, kartony apod., nevhazujte do popelnic, dá se 
spálit, děkujeme. Odvoz odpadu je prováděn každou středu. 

• V chodbách jsou nainstalovány hasičské přístroje 
• Míčové hry jsou povoleny pouze za bazénem, ne na zahradách 
• Prosíme nevstupujte na okrasné skalky 
• Vstup do stájí nebo výběhů je povolen pouze s odpovědnou osobou! 
• Po každém použití grilu, prosíme, vysypte popel, gril očistěte drátěným kartáčem a vraťte na 

určené místo. Používejte vlastní grilovací uhlí. 

Poplatky: 

• Poplatek za psa                                                                                                           100,- Kč / den / 
pes 

• Jízda na koni                                                                        550,- Kč / cca 45 min vyjížďka 
• Pračka                                                                                                                                  100,- Kč/praní 
• Sauna           200,-Kč na 

hod/osoba 

 

Důležité kontakty: 

• Marie Ostrá – majitel, provozovatel, rezervace                                                              721 802 851 



 
• Mgr. Marie Nehodová – objednávky jízd s koňmi                                                                       

602 973 901 
• Veronika Horynová                                                                                                               723 299 642 
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Heslo na Wi-Fi Apartment-Dehtare: 88888888 

Pokyny pro odjezd: 

1. Apartmán opusťte do 10:00. 

2. Před odjezdem svlečte veškeré ložní povlečení. 

3. Vyneste odpadkové koše. 

4. Umyjte nádobí. 

5. Vypněte lednici. 

6. Klíče nechte ve dveřích nebo vraťte majiteli. 

 

Děkujeme. Věříme, že jste u nás byli spokojeni a přejeme šťastnou cestu domu. 


