Rybářská chata U Ledňáčka
Obecné zásady a pravidla
1.
2.
3.
4.
5.

Nájemce chaty uvede při odjezdu chatu do původního stavu, uklidí uvnitř i venku, odveze odpadky, vyčistí a vrátí
veškeré vybavení na původní místo. Buďte prosím solidární a myslete na ty, kteří zde budou po vás.
Kouří se mimo chatu, ne uvnitř. Chata je ze dřeva, které snadno hoří, kouř nasákne do matrací. Svíčky je možné
uvnitř zapalovat pouze na určených místech.
Jestliže se nedopatřením rozbije nebo poškodí jakékoliv nádobí či věc, nahlaste nám to prosím. Kontakty jsou na
konci.
Pronajímatel neručí za ztráty a škody na věcech a majetku nájemce, které vznikly jeho vlastní neopatrností nebo
nedbalostí.
Pronajímatel nenese zodpovědnost za případné úrazy nájemců.

Odemknutí/zamčení chaty
1.
2.

Chata je zajištěná visacím zámkem s kódem. Při příjezdu/odjezdu i během pobytu prosím vždy zamkněte chatu tímto
zámkem. Kód zasíláme do e-mailu zvlášť.
Uvnitř chaty se můžete zavřít pomocí klíče, který je v zámku. Klíč prosím neodnášejte – mohli byste ho
zapomenout v kapse a odjet s ním domů.

Povlečení
1.
2.
3.

V chatě jsou připravené peřiny a polštáře. Používejte prosím z hygienických důvodů vlastní povlečení nebo spací
pytle.
Vlastní prostěradla přetáhněte přes ta naše.
Pokud s sebou máte psa a budete ho brát do postele, použijte prosím modré igelitové návleky na matrace (jsou
v polici). Psí chlupy nejdou z našich prostěradel dostat pryč ani vypráním.

Voda pitná a užitková
1.
2.
3.

Pitná voda na pozemku není, je nutné si ji dovést s sebou (PET lahve z obchodu, kanystry z domova).
Užitková voda na mytí nádobí, splachování WC a hygienu je k dispozici v koupelně. Vodu je nutné načerpat do
nádrže nad chatkou, teplou vodu na sprchování ohřejete v lázeňských kamnech. Řešeno samostatným návodem.
Nevhazujte do WC vlhčené ubrousky! Pouze WC papír.

Osvětlení, nabíjení mobilních telefonů
1.
2.
3.
4.

Chatka je vybavena solárními panely a bateriemi (ostrovní fotovoltaický systém) s 12 V okruhem
Pro nabíjení telefonů je v modulu s vypínači z boku 2x 12V autozásuvka a 2x USB (vezměte si své kabely z
nabíječek)
Pokud se vybijí baterie fotovoltaiky pod určitou úroveň, systém se vypne do doby, než se za dne opět nabije
Pro sezení na terase je možné vzít na osvětlení demižon za kamny.

Topení
1.

2.
3.

Okolní les je náš – japonské topoly. Berte si větve ze země nebo nařezané stromy ležící na zemi dle libosti. Jakmile
začne terén stoupat (kolem pískovcových skalek) jste již na státních pozemcích. Vrby a nálet za Bořím potokem
směrem do luk a polí jsou soukromé.
V chatě jsou kamna na přípravu teplé vody na čaj/kávu a jídlo. Návod na topení v kamnech je přiložen samostatně.
V chatě je hořák na PB lahev se šroubovacím ventilem 7/16" (např. Meva KP02006 nebo KP02007, Coleman C300
nebo C500, aj.). Vezměte si svou lahev s plynem.

Sklep
1.

Pod chatou je sklípek na potraviny, které by se v horku kazily (zakopaný sud).

Hra Lesní stezka
1.
2.

Hra je připravená v polici vedle dveří. Na stromy připevněte za pomoci provázku (též v chatě).
Jedná se o šipkovanou spojenou hravým učením. Možno hrát nejlépe v lese nebo v přírodě. Na konci připravte
dětem poklad. Krabička je též připravená. Pod QR kódy jsou zvukové ukázky zvířat.

Odjezd
1.
2.
3.
4.

Ukliďte chatku, umyjte použité nádobí a vraťte vše na své místo.
Ujistěte se, že oheň dohořel a v ohništi/kamnech nejsou žhavé uhlíky.
Zkontrolujte si, jestli jste v chatce nebo jejím okolí nic nenechali.
Na petlici na dveřích dejte zámek a otočte číselníkem, aby se zamknul.

Kontakty
Jakub Kadečka, tel. +420 776 282 682; Jitka Kadečková tel. +420 776 221 248
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