PROVOZNÍ ŘÁD REKREAČNÍHO STŘEDISKA KRUPÁ
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Při příjezdu se host prokazuje platným dokladem totoţnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas.
Čas příjezdu od 14:00 do 17:30 hodin, v jiném čase po dohodě.
Kaţdému hostu je pokoj rezervován do 20:00 není-li sjednáno jinak.
Při zjištění vad a nedostatků na pokoji ihned informujte recepci. Předejdete tím potíţím.
Host uţívá pokoj po dobu, kterou sjednal s Rekreačním střediskem Krupá. Nebyla-li ubytovací doba
předem sjednána, odhlásí se host nejpozději do 10:00 posledního dne a pokoj uvolní.
6. V době od 22:00 – 7:00 jsou hosté ţádáni, aby dodrţovali noční klid.
7. Za ubytování a stravování host platí při příjezdu dle platného ceníku, za ostatní sluţby lze platit aţ na
konci pobytu.
8. Zákaz kouření po celém areálu a v ubytovacích prostorách, krom míst k tomu vyhraných (za
bungalovem č.2 a v hospůdce).
9. Ţádáme hosty, aby nepřemísťovali nábytek a vybavení areálu. Přísný zákaz na jakékoliv zásahy do
elektrické sítě a rozvaděčů.
10. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno uţívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice,
vařiče, toustovače apod.) Jedinou výjimkou jsou holící strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia a
osobní počítače.
11. Při odchodu z pokoje, prosíme, uzavřít okna, zhasnout světla a vypnout topení.
12. Při ukončení pobytu nahlaste odchod na recepci, které zajistí předání pokoje.
13. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10ti let bez dozoru dospělých osob
v pokoji a ostatních prostorách střediska.
14. Psi a jiná drobná zvířata mohou být po domluvě s provozovatelem střediska ubytována i na pokojích
a pohybovat se v areálu – viz. Psí řád střediska
15. Za škody způsobené na majetku střediska odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto
škody ohlásit provozovateli střediska.
16. Není dovoleno donášet na pokoje sportovní nářadí a předměty (lyţe, sáňky, kola, míče), pro jejich
uschování je vyhrazené jiné místo (zabezpečené místnosti pod hlavní budovou).
17. Rozdělávání otevřeného ohně je povoleno pouze v místě tomu určené – ohniště u fotbalového
hřiště. Pouţívání grilovacích zařízení ve středisku je moţné pouze na terase u bungalovů a na
travnaté vyvýšené ploše mezi bungalov č.1 a sportovním skladem. Hosté v tomto případě
zodpovídají za bezproblémový průběh grilování, tím se rozumí ohlídání bezpečnosti v místě grilu.
Osoba odpovědná za grilování nesmí poţít alkoholické nápoje.
18. Kaţdý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodrţovat. Zaplacením
ubytování host prohlašuje, ţe byl seznámen s tímto Provozním řádem a Provozním řádem bazénu.
19. Vstup do Aktivity parku se řídí vlastním provozním řádem – provozní řád Aktivity parku Krupá.
20. Zákaz vstupu do Aktivity parku Krupá bez instruktora.
21. Je zakázáno opírat se, věšet nebo jakkoliv kromě pouţívání pro samotnou hru vyuţívat
discgolf koše.
22. Vedení střediska uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu.
23. Host je povinen dodrţovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, ţe je poruší, má
Rekreační středisko Krupá právo od smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby bez náhrady
na zaplacené ubytování a sluţby.

PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU

Určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu bazénu. Kaţdý host, který bude vyuţívat
soukromého vyhřívaného bazénu v areálu se musí seznámit s tímto Provozním řádem bazénu a je povinen
jej dodrţovat. Povinností vedoucí skupinových pobytů je seznámit účastníky pobytu s tímto řádem.
Nedodrţení následujících pokynů můţe vést aţ k zákazu pouţívání bazénu hosta, nebo celé skupiny.
1. Bazén je provozován bez odborného dozoru osoby pověřené provozovatelem – bez plavčíka.
2. Provozní doba je denně od 10:00 – 21:00. Noční koupání moţné jen po dohodě s provozovatelem.
3. Kaţdý ubytovací objekt má právo denně na hodinu uţívání bazénu pouze pro sebe a to podle tohoto
rozvrhu:
- Bungalov č.1 - 13:00 – 14:00
- bungalov č.2 – 11:00 – 12:00
- chatová osada – 14:00 – 15:00.
Tyto časy lze po domluvě s provozovatelem změnit.
4. Vstup do bazénu je povolen pouze osobám ubytovaným v RS Krupá, popř. osobám s povolením
provozovatele bazénu.
5. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách, nebo pláţových šortkách.
6. Před vstupem do bazénu je nutné se osprchovat! Pouţijte venkovní sprchy u bazénu.
7. Vstup do bazénu je zakázán:
- osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek,
- osobám postiţených horečkou, zánětem očních spojivek, infekčními chorobami, koţními
nemocemi, osobám v karanténě,
- osobám zašpiněným a jinak znečištěným (barvičky na obličej, barevné spreje na vlasy,…)
8. Bez doprovodu odpovědné osoby je do bazénu vstup zakázán:
- dětem do věku 10 let
- osobám, které nemohou posoudit následky svého jednání
- neplavcům
9. V prostorách bazénu je přísně zakázáno:
- Kouření
- Skákání do vody
- Sráţet či stahovat druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět a úmyslně (cíleně) stříkat
vodou na druhé osoby nebo na zařízení
- plivání a provádění hygienické očisty
- poţívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek
- konzumace potravin
10. Veškeré úrazy vzniklé v souvislosti s pouţíváním bazénu je postiţený, popř. jeho zákonný zástupce
povinen nahlásit vedení Rekreačního střeádka Krupá nebo technické obsluze bazénu. Tyto úrazy
budou v souladu s právním předpisem evidovány v Knize úrazů v souvislosti s provozem bazénu
uloţené v kanceláři.
11. Provozovatel bazénu neodpovídá za drobná poranění a úrazy vzniklé vlastní nedbalostí,
lehkomyslným jednáním nebo rušením tohoto Provozního řádu.
12. Škody způsobené úmyslným jednáním nebo z nedbalosti je povinna nahradit osoba v souladu
s Občanským zákoníkem.
13. Provozní rád bazénu bude trvale vyvěšen na viditelném a volně přístupném místě v areálu Krupá.

PSÍ ŘÁD

Nevadí nám domácí mazlíčci jako jsou psy a kočky, nebo jiné běţné domácí zvířata. Jejich pobyt v našem
středisku je však jen za dodrţování následujících pravidel. Nedodrţení následujících pokynů můţe vést aţ
k omezení pohybu zvířete po areálu nebo ukončení ubytování spolu s majitelem zvířete.
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Pejsci musí být vţdy pod dozorem jejich pána.
Vţdy na vodítku.
Bojová a obří plemena musí mít náhubek vţdy při pohybu po areálu.
Pejsci nesmí k bazénu pod pokutou 500,Majitel je povinen uklidit exkrementy svého mazlíčka pod pokutou 500,Pes nesmí významným způsobem rušit ostatní ubytované. (Pes zůstane sám na pokoji a bude vít,
apod.)
7. Psi nemají přístup do budov vyjma budovy, kde je ubytovaný jeho majitel.

NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ TOPENÍ

V zimním období a chladných deštivých dnech je na všech ubytovacích objektech zapojení elektrické topení
– přímotop. Charakteristikou přímotopu je velmi rychlé vyhřátí pokoje/chatičky, jednoduchá obsluha a čistý
provoz.
NA PŘÍMOTOPY JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT VĚCI A BRÁNIT TAK TEPLU
PŘIROZENĚ UNIKAT. V ŢADNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU PŘÍMOTOPY URČENY K SUŠENÍ
VĚCÍ. TOTO MŮŢE VÉST KE SKRATU A NÁSLEDNÉMU POŢÁRU CELÉHO OBJEKTU !
V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TOHOTO ZÁKAZU SE UKLÁDÁ OKAMŢITÁ POKUTA 2.000,Jak zapnout přímotop:
1. Na dvou polohovém spínači nastavte polohu 1 (na některých topeních nastavte M)
2. Regulátorem termostatu (zpravidla polohy * aţ 8) nastavte poţadovaný stupeň tepla.
3. Termostat vypne v moment, kdy dosáhne určeného stupně. Stupeň jedna je nejvíce chladno.
Jak vypnout přímotopy:
1. Nastavte dvou polohový spínat na polohu 0 (popřípadě na A) a termostat dejte do polohy * nebo 0.
Všechny přímotopy po areálu mají nastavené časové spínání, takţe v případě, ţe zapomenete vypnout
topení, tak se nic neděje. Kaţdopádně uvítáme, kdyţ při kaţdém odchodu z pokoje/chatičky vypnete topení.
Děkujeme!
Společně s časovým spínáním topení se Vám můţe zdát, ţe topení nefunguje. Níţe zasíláme přibliţné
spínací časy topení (+/- 15 minut). V noci vţdy střídavě po hodině. Hodinu zapnuté, hodinu vypnuté.
Bungalov č.1:
06:00 – 08:30
13:00 – 14:30
19:00 – 22:00
Bungalov č.2:
06:00 – 08:30
13:00 – 14:30
19:00 – 22:00
Chatová osada:
20:00 – 23:00
06:00 – 07:30

