Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz
Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem, IČ:434132, DIČ: CZ00434132
Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 42807.

Ubytovací a provozní řád
Rybářského domova Vikletice
Vážení rekreanti,
vítáme Vás v našem rekreačním zařízení. Respektujte prosím ubytovací a provozní řád, který
Vám předkládáme. Chceme, aby se u nás líbilo Vám i všem dalším, kteří přijdou po Vás.
1. S ustanoveními tohoto ubytovacího řádu je každý ubytovaný povinen se seznámit a
dodržovat jej. Ubytováním se ubytovaný potvrzuje souhlas s těmito podmínkami.
2. K ubytování musí být každý ubytovaný řádně registrován. Za tím účelem je povinen
před předložit svůj občanský průkaz, popř. platný cestovní pas. Ubytovaný dává
souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle platných zákonů v míře nezbytné
pro řádný chod ubytovny.
Každý ubytovaný musí být zapsán v knize ubytovaných u správce Rybářského domova
(dále jen RD).
3. Po registraci (check in) budou ubytovanému přiděleny klíče od chaty/pokoje a
bran/branek do areálu, a bude mu zapůjčeno ložní prádlo (prostěradlo, povlečení).
4. Úhradu za ubytování a služby (např. za psa, gril apod.) je ubytovaný platící v
hotovosti povinen zaplatit při nástupu ubytování, a to ve výši dle platného ceníku
(smluvní cenu). Služby lze sjednat i dodatečně v průběhu ubytování (vypůjčení loďky
apod.).
Úhrada ubytovacího poplatku pro Obecní úřad Chbany, který není zahrnut v ceně za
ubytování se provádí rovněž při nástupu.
5. Ubytování v RD je řízeno správcem, na kterého se obracejte se všemi připomínkami,
dotazy či žádostmi. Tel. č.: 723 349 065.
6. Při nástupu si ubytovaný převezme inventář dle seznamu a nahlásí správci
případné závady.
Nástup ubytovaných se provádí v době letních prázdnin v sobotu po 14.00 hodině,
ukončení v sobotu do 10.00 hodin. Mimo letní prázdniny dle dohody se správcem.
7. Po dobu pobytu si ubytovaný zajišťuje úklid chaty nebo pokoje ubytovny.
8. V chatách a místnostech jsou instalovány ledničky, varné konvice, mikrovlnné trouby
apod., které ubytovaní taktéž udržují čisté.
V ledničkách je zákaz uskladňování ryb!
K uskladňování ryb je možné použít za úplatu mrazničky (boxy) u správce RD.
10. Krmivo pro ryby a rostlinné i živočišné nástrahy nesmí být uskladňovány v prostoru
ubytovny (v pokojích, na chodbě, ani jinde ve vnitřním prostoru) a chat. Toto opatření
je ochranou proti hlodavcům, hmyzu atd.
11. Čistotu a pořádek je nutné udržovat nejen v ubytovacích a sociálních zařízeních, ale
v celém areálu je nutné dbát ochranu zeleně, zvláště při hrách dětí.
Pro odpadky jsou vyhrazeny popelnice u brány pod ubytovnou.
12. Pro ubytované v chatách je vyhrazeno sociální zařízení (sprchy, umývárny, WC,
umyvárna nádobí) v hlavní budově. Pro ubytované v pokojích je společné sociální zařízení
v ubytovně. Sprchu a místo mytí po sobě ubytovaný uklidí a zabezpečí proti zranění
uklouznutím na mokrém nebo kluzkém povrchu, případně požádá o součinnost správce.

13. Je povinností ubytovaných zamykat bránu (branku) vždy při příchodu/příjezdu,
odchodu/odjezdu. Ubytovaní tak chrání i svůj vlastní majetek a bezpečí.
14. V celém areálu je zákaz volného pobíhání psů. Venčení psů jsou ubytovaní povinni
zajistit mimo areál RD.
15. Ubytovaní jsou povinni dodržovat noční klid, který je stanoven od 22:00 hod. do 6:00.
16. Kouření a manipulace s otevřeným ohněm je v chatách a v ubytovně přísně
zakázáno.
V blízkosti vařiče nesmí být hořlavé předměty. Vařič nesmí být používán bez dohledu
dospělé osoby.
17. Vlastní elektrické spotřebiče nejsou povoleny, vyjma el. přístroje osobní hygieny (holící
strojek, vysoušeč vlasů apod.). Při používání vlastních el. spotřebičů je ubytovaný povinen
dodržovat zásady jejich bezpečného provozu a ihned po použití je odpojit od el. sítě.
Za používání těchto spotřebičů ubytovaný nese přímou odpovědnost, včetně náhrady škod
v případě požáru apod.
18. Při používání zapůjčeného topného tělesa je povinnost zachovávat bezpečnou
vzdálenost od ostatních předmětů s ohledem na možnost jejich vznícení a nepokládat
žádné předměty (ručníky, osušky, hadry, oděvy apod.) na topné těleso. Když není topné
těleso používáno, je nutné ho odpojit z el. sítě (ze zásuvky).
19. V chatách, v pokojích a ve všech místnostech je zakázáno provádět jakékoliv přestavby
nábytku, úpravy, zatloukání hřebíků, skob, vylepování plakátů nebo samolepek apod.
20. Žádáme všechny ubytované o šetření el. energií a vodou, zvláště teplou vodou.
Žádáme rodiče o dohled na sprchování dětí.
Žádáme o zhasínání zbytečně rozsvícených světel.
21. K parkování aut jsou vyhrazeny prostory:
- pro ubytované v chatách parkoviště u hlavní budovy,
- pro ubytované v pokojích je parkoviště u ubytovny.
Pojíždění po areálu RD dopravními prostředky je zakázáno.
22. Návštěvy v areálu RD jsou ubytovaní povinni hlásit správci.
Vstup neubytovaných osob do areálu RD je zpoplatněn podle platného ceníku.
23. Při ukončení pobytu ubytovaný předává inventář dle seznamu správci RD včetně
ložního prádla.
Případnou ztrátu nebo poškození inventáře a veškerého dalšího zařízení
hradí ubytovaný ve výši pořizovací ceny na místě.
Při ukončení pobytu předává ubytovaný chatu nebo místnost uklizenou, přístroje
předá čisté (lednice, MV trouba, RV konvice).
Nedodržení ubytovacího řádu může být postiženo ukončením pobytu bez nároku
na náhradu.
Věříme v ohleduplnost vůči ostatním rekreantům, rybářům a personálu RD Vikletice.
Rybářům doporučujeme navštívit prodejnu rybářských potřeb a všem rekreantům
nabízíme v kanceláři RD služby jako zapůjčení loďky, pronájem kuchyňky k vaření pro více
osob, pronájem horkovzdušných ventilátorů, pronájem mrazicích boxů, zapůjčení
zahradního grilu atd.
Adresa: Český rybářský svaz, rybářský domov, Vikletice 42, 438 01 Žatec
tel. č. správce: 723 349 065

Bohaté úlovky a příjemný pobyt přeje ČRS, z. s., Severočeský územní svaz

