Provozní řád
Platný od 1. října 2021
1.

Hlučnost (NOČNÍ KLID)
a. Osoby, které se nachází ve Wellness chalupě Dešné nebo její blízkosti, jsou povinni dodržovat
noční klid a chovat se tak, aby svým chováním nerušili okolní sousedy. Noční klid se dodržuje
v čase 22:00 - 7:00.
b. Po 22:00 hodině si ubytovaní zákazníci mohou pustit hudbu v kuchyňce či altánku se
zavřenými dveřmi, avšak přiměřeně hlasitě, aby nerušil sousedy.
c. Ubytovaní zákazníci v čase nočního klidu nepouští venku hlasitou hudbu, nekřičí, nezpívají či
nedělají jiný hluk, který ruší okolní sousedy. Pokud osoby nacházející se v objektu “Wellness
chalupa Dešná” způsobí majiteli škodu, veškerá škoda bude přeúčtována objednateli.

2. Jezírko
a. V areálu se nachází jezírko s rybami. Vstup do jezírka je na vlastní zodpovědnost. Objednatel
pobytu zodpovídá za bezpečnost všech osob, které jsou v objektu a pohybují se kolem jezírka
(malé děti, osoby pod vlivem omamných látek …). Osoby nacházející se v objektu se chovají
tak, aby svým chování nepoškodili jezírko (mechanicky nezničili - zábradlí, vodopád …).
b. V jezírku je možné si zaplavat na vlastní nebezpečí. Krmení ryb je povolené.
c. Je zakázáno plavat v jezírku pod vlivem omamných látek. Vzniká nebezpečí utonutí či
poranění. Dále je zakázáno vyhazovat předměty, a vlévat jakékoliv kapaliny do jezírka. Je
zakázáno do jezírka skákat (kvůli schodům a případnému zranění)
3. Bazén
a. Bazén se nachází mezi jídelnou a hřištěm. Zákazník se stará o bezpečnost všech osob, které
jsou v objektu s ním (malé děti, osoby pod vlivem omamných látek...). Dále se stará o to, aby
nijak bazén a jeho příslušenství nebylo poškozeno.
b. V bazénu je dovoleno se koupat na vlastní nebezpečí. Koupající musí dostatečně zhodnotit,
zda je schopen plavat a má dostatek sil. Pohybuje se opatrně a bezpečně, aby nedošlo
k poranění či utonutí.
c. Do bazénu se nevhazují žádné předměty, které mohou zranit osoby, jež se v bazénu koupou.
Do bazénu se nesmí vlévat žádné kapaliny, které by mohly znečistit vodu či poškodit celý
bazén.
4. Zamykání objektu
a. Objednatel pobytu při ubytování dostane od správce objektu klíče.
b. Jeho povinností je při opuštění areálu (výlety, nákupy atp.) celý objekt uzamknout, aby byl
zabezpečený proti krádeži a vandalismu. Při opuštění objektu je objednatel povinen
kontrolovat uzamčení dveří a zavření oken.
c. Zakazuje se opouštět nezamčený a nezabezpečený objekt.
5. Vířivka
a. Vířivka se nachází u jídelny pod stříškou. Zákazník se stará o bezpečnost všech osob, které
jsou v objektu s ním (malé děti, osoby pod vlivem omamných látek...). Dále se stará o to, aby
vířivka a její příslušenství nebyla poškozena.
b. Koupání ve vířivce je na vlastní nebezpečí. Koupající musí dostatečně zhodnotit, zda je
schopný plavat a má dostatek sil. Pohybuje se opatrně a bezpečně, aby nedošlo k poranění či
utonutí.

c. Do vířivky se nenosí ostré předměty, aby zákazník neporanil sebe či ostatní osoby, nevhazují
se předměty a nelijí kapaliny, které by mohly poničit vířivku, vodu či osoby, které se v ní
koupou.
6. Finská sauna
a. Finská sauna se nachází na terase zahradního domku.
b. Vstup do sauny je povolen osobám, které jsou zdravotně způsobilé. Pokud se během
saunování osobě nacházející se v sauně udělá nevolno, ihned opustí saunu. Je doporučeno
se saunovat pouze v ručníku, nedoporučuje se saunování v plavkách.
c. Vstupovat lidem se zdravotním omezením, kterým není doporučeno vstupovat do saun je
zakázáno. Do této skupiny patří například kardiaci, těhotné ženy, osoby trpící nedostatečnou
funkcí ledvin, zánětem, křečových žil, kožními chorobami nebo onkologičtí pacienti a
epileptici. Všechny tyto osoby mohou vstoupit do sauny jen po konzultaci se svým lékařem.
7.

Sportovní vybavení
a. Sportovním vybavením se rozumí trampolína, volejbalová síť, branky, kulečník, ping-pongový
stůl, stolní hry a jiné sportovní potřeby nacházející se v objektu.
b. Ubytovaný zákazník využívá sportovní potřeby tak, aby je nepoškodil a nezpůsobily mu
poranění. Povinností je ukládat stolní hry zpět do krabic, aby nedošlo ke ztrátě dílů atd.
Stejně tak učiní i u jiných sportovní potřeb tzn. ukládá je zpět na své místo, aby nedošlo k
jejich ztrátě.
c. Při poničení sportovního vybavení bude účtována ubytovanému zákazníkovi sankce. Sportovní
vybavení je zakázáno využívat k jiným účelům než ke hrám.

8. Pes či
a.
b.
c.

jiné zvíře
Psům a jiným zvířatům je vstup do areálu povolen.
Zákazník je za své zvíře plně zodpovědný jak v prostorách objektu, tak i mimo něj.
Není dovoleno nechávat zvíře bez dozoru a volně pobíhat.

9. Rozdělávání ohně
a. Oheň je povoleno rozdělávat jen na místě tomu určeném, tedy v ohništi.
b. Oheň rozděláváme zodpovědně a vždy pod dozorem dospělé osoby, aby nedošlo k požáru či
popálení. V případě požáru je osoba povinna požár uhasit nebo zavolat hasiče (150).
c. Je zakázáno rozdělávat oheň na jiných místech objektu.
10. Celý objekt
a. Do objektu Wellness chalupy Dešná spadá chalupa, hřiště, bazén, jezírko, zahradní domek s
terasou, infrasauna, vířivka, jídelna s kuchyní, pískoviště a úschovna kol.
b. Zákazníkovi je dovoleno se pohybovat v celém objektu Wellness chalupy Dešná. Je mu
umožněno využívat celé vybavení areálu (nábytek, sportovní vybavení …).
c. Osoba pohybující se v objektu se musí vyvarovat jakémukoliv jednání, které by vedlo k
poškození objektu. Zároveň, aby svým jednáním nezpůsobil újmu na zdraví sobě či jiné osobě.
d. Ubytované osoby jsou povinné si po sobě vyvést sklo a plastové obaly.

