Středisko volného času Bruntál, příspěvková organizace
792 01 Bruntál, Školní 2

TURISTICKÁ ZÁKLADNA ŽELEZNÁ

UBYTOVACÍ ŘÁD
1.

Každá skupina účastníků pobytu bude předem ohlášena. Při nástupu bude seznámena se způsobem užívání
vnitřního vybavení základny odpovědným pracovníkem SVČ Bruntál.

2.

Všichni účastníci pobytu jsou povinni se v přízemí základny, v místě k tomu účelu určenému, přezouvat.

3.

Ve všech prostorách základny, jejím okolím, jsou účastníci povinni udržovat pořádek. Lůžkoviny, které
převezmou při příchodu, při odchodu v pořádku vrátit.

4.

Stravování je dovoleno pouze v jídelně. Nosit jídlo nebo pití na pokoje je zakázané.

5.

Užívání kuchyně je dovoleno pouze dospělým účastníkům výprav, dětem pouze pod jejich dozorem. Jsou
při tom odpovědni za bezpečný provoz všech spotřebičů. V prostorách kuchyně jsou všichni povinni
udržovat pořádek, veškeré použité nádobí a spotřebiče uvést do původního stavu. Kbelíky označené
cedulkou „kuchyň“ jsou určeny pouze pro použití v kuchyni, nikoliv k umytí podlah

6.

Manipulovat s akumulačními kamny, sedět na nich, pokládat na ně svršky, atd. není dovoleno. Ovládat
aku.kamna smí pouze odpovědný pracovník, a to na požádání účastníků.

7.

Zjištění jakýchkoliv závad je nutno hlásit správci. V případě, že závada nebude nahlášena, bude škoda
předepsána k úhradě účastníkům.

8.

Při poškození zařízení ubytovny bude s uživatelem sepsán protokol a dle zvážení ředitelky SVČ Bruntál
nebo pověřené osoby, škoda předepsána k úhradě účastníkům

9.

Před odjezdem ze základny je povinna každá skupina uvést svůj pokoj do původního stavu, pokoje a chodbu
vysát, ustlat postele, vyklidit si pod postelí, zavřít okna, vynést a umýt koše a dát do nich nové pytlíky. Setřít
schody, chodby, jídelnu, kuchyň, WC. Zamést za kamny (po celé budově), umýt WC mísy a pisoáry,
sprchový kout i veškerá umyvadla, vytřít police, lednice, vytřít parapety oken

10. Do objektu základny je vydán zákaz vstupu domácích zvířat a v celém areálu je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ
11. Účastníci pobytu jsou povinni dodržovat noční klid od 22.00-6.00 hod., aby nerušili své okolí.
12. Objekt musí být OSOBNĚ předán odpovědné osobě.
13. Při nedodržení bodů týkajících se úklidu bude jednotlivým skupinám zvýšena cena pobytu odpovídající
nákladům spojených se zajištěním tohoto úklidu.
14. Všechny skupiny jsou povinny nechat si potvrdit formulář a veškeré závady zapsat a seznámit se s pokyny
pro obsluhu některých kuchyňských spotřebičů.
15. Účastníci podepíší odp.pracovníkovi, že byli seznámeni s tímto ubytovacím řádem v den nástupu

Tento řád nabývá účinnosti 1.1.2015

Mgr.Jana Franková
Ředitelka SVČ Bruntál

