Pravidla užívání
CHATY NA KONCI SVĚTA, CHATY VĚTRNÍK pro sezónu 2018/2019
1) Každý by si měl odvážet veškerý svůj odpad , a to jak směsný, tak tříděný ( PVC, sklo).
Potřebujete-li odložit odpad v Peci, pak máte možnost nákupu pytle na odpad á 70,- Kč/ks u
správce , jiné obaly obec neakceptuje. Pouze po osobní dohodě je možná pomoc správce
s likvidací Vašeho odpadu.
2) Pokud dojde k poškození zařízení chaty jakoukoliv osobou ze skupiny nájemce (nebo osobou,
za kterou má daná osoba odpovědnost nebo osobou, které nájemce umožnil do chaty vstup), bude
tato osoba o této situaci ihned informovat majitele nebo správce a taková osoba uvede poškozenou
věc nebo zařízení do původního stavu (buď její okamžitou opravou nebo výměnou za novou stejně
funkční věc). Tím není dotčena nájemcova povinnost náhrady škody a možnost pronajímatele
vzniklou škodu dále vymáhat. Závady, které nenahlásíte při počátku pobytu Vám budou
naúčtovány jako Vámi způsobené.
3) Voda tekoucí z kohoutku je z přírodního zdroje. Voda je odzkoušena akreditovanou zkušební
laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a dle výsledků rozborů (2017)
vyhovuje v základním rozboru ve všech stanovených ukazatelích požadavkům na pitnou vodu.
Nebyly zaznamenány zdravotní problémy u těch, kteří vodu konzumovali. Zejména u dětí však
doporučujeme použít vodu balenou.
4) Teplou vodu užívejte z nákladových důvodu rozumně a s přihlédnutím k charakteru chaty a místa,
kde se nacházíte.
5) Návštěvník /nájemce udržuje v dobrém stavu všechny části objektu, které užívá, nikoliv pouze
pokoj. Dle vaší situace a možností vždy uvítáme pomoc s úklidem sněhu v zimních měsících.
6) Uvnitř chaty (ani ve vstupní předsíni) se nekouří, nesmí se používat otevřený oheň, svíčky,
petrolejky apod.
7) Chata je po (částečné) rekonstrukci a pokud cokoliv nefunguje nebo činí provoz chaty obtížným,
sdělte to co nejdříve panu správci (viz kontakty dole). Týká se i nedostatku zásob, které jsou
uživatelům k dispozici a jsou nezbytné pro provoz chaty (jar, toaletní papír).
8) Uvnitř chaty se nechodí v přezkáčích ani venkovních botách, které by měly zůstávat ve vstupní
předsíni- zádveří, popř. se sušit dole na místech k tomu určených. Hosté uvnitř chaty většinou
používají vlastní přezůvky.
9) Chata je napojena na čističku odpadních vod s živými mikroorganismy a zemním filtrem a proto
prosím k úklidu nepoužívejte desinfekční prostředky typu Savo a obdobné, ostatní chemii s mírou.
Rovněž tak uvažte co a do jakého odpadu vyhazujete (zbytky jídel do wc) vzhledem k zatížení
čističky. Je velmi přísně zakázáno vhazovat do wc vložky, pleny nebo vlhčené ubrousky.
Nefunkčnost systému se projeví IHNED (zpětný chod celé kanalizace) , velmi negativně
ovlivní váš pobyt a náklad na opravu celého systému vás citelně zatíží.
10) Nikdy nesušte věci přímo na topných tělesech.
11) Nepouštějte prosím děti do místností kotelna, sklepy, dřevárna, sklad uhlí. Sami do nich vstupujte
pokud možno až po dohodě se správci.
12) Při odchodu z chaty/pokoje ven zkontrolujte, zda jsou všechny elektrické spotřebiče vypnuté.

13) Do pokojů se nevnáší jídla a nápoje.
14) Při odchodu všech z chaty bude objekt vždy uzamčen a okna budou zavřená (náhlé změny
horského počasí). Klíč nelze nechávat pod rohožkou, za oknem a na podobných místech.
15) V zimním období věnujte zvýšenou pozornost padajícím kusům sněhu ze střechy, rampouchům a
ledu. Nikdy nenechávejte v těchto místech pod hranou střechy stát nebo čekat děti !!
16) Při noclehu na chatě prosím VŽDY nocujte na povlečené posteli, týká se i rychlopřespání pozdě
příchozího a brzy ráno odcházejícího. Na konci pobytu uvítáme sejmutí použité povlečení
z lůžkovin.
17) Nacházíte se v Krnapu v zoně zákazu vjezdu motorových vozidel, vyjma vozidel se zvláštním
povolením. Máte-li vjezdové povolení či využíváte-li služby vozidla, které ho má (i taxi rolba,
taxi skútr), čiňte tak s ohledem k ovzduší. Není zde běžné jet 3x za den do Pece nebo najíždět do
chaty po jednom na skútrech, jste-li 15ti členná skupina. Na louce před chatou parkují maximálně
3 vozidla současně.
18) Na výletech mimo chalupu za vás nikdo neručí a nezodpovídá, ale doporučujeme všem
informovat se v rámci skupiny kam kdo který den odchází a kdy by se odkud měl navrátit. Mapa,
čelovka, nabitý telefon a dostatek oblečení jsou na horách základním vybavením v každém, i
letním počasí. Seznamte se s předpovědí počasí. Uložte si telefon na horskou službu a na správce,
stáhněte si aplikaci Záchranka, je propojena s horskou službou.
19) Chatu opouštějte v tom stavu, v jakém byla při vašem příjezdu. Chatu vždy předáváte i s půjčeným
klíčem osobě, která Vás ubytovala.
20) Seznamte se prosím s požárním řádem, který naleznete v přízemí.

Telefon v případě potřeby :
Správci : tel: 602 300 687 Zuzka Hýčová a Robert Hýča

