
Ubytovací �ád areálu RZ Jit�enka 
 

1. Odpov�dné osoby 
 

a. Veškeré provozní informace týkající se ubytování a pobytu p�i návšt�v� RZ konzultujte prosím 
s jednatelem spole�nosti Vladimírem Holmanem  nebo Lubomírem Rychlíkem. 

b. Informace a p�ání týkající se kuchyn� (zejména �asy výdeje jídla, zm�ny v po�tu strávník�,…) 
konzultujte s hlavním kucha�em. 

c. P�ípadné reklamace a stížnosti vážen�jšího charakteru sd�lte prosím osobn� nebo telefonicky 
jednateli spole�nosti.  

 
2. Ubytování 
 

a. Ubytování chati�kách, resp. ve zd�né budov� je možné od 11-ti hodin. V p�ípad�, že jsou 
ubytovací prostory p�ipraveny d�íve, je možné po dohod� ubytování p�ed výše uvedenou 
hodinou. Pobyt však m�žete zahájit d�íve, podle toho, jak vám to vyhovuje. 

b. Po p�evzetí ubytovacích prostor si zodpov�dná osoba ve vlastním zájmu zkontroluje jejich 
vybavenost a nezávadnost. P�ípadné nesrovnalosti ihned nahlásí správci.  

 
3. Žádáme návšt�vníky areálu, aby: 
 

a. Kazetové magnetofony, CD p�ehráva�e, radia apod. používali pouze uvnit� chatky a hlasitost 
volili s ohledem na ostatní ubytované. 

i. dodržovali po�ádek v areálu 
ii. odpadky odhazovali na místa k tomu ur�ená (odpadkový koš v chati�ce, popelnice u 

hlavní budovy a u baru) 
iii. si pro zachování v�tší �istoty a hygieny  p�i použití sprch a umyváren s teplou vodou 

sundali obuv p�ed vstupem do umýváren  
iv. dodržovali zásady hygieny p�i použití WC (spláchnutí, �istota…) 
v. respektovali no�ní klid po 22. hodin� 

b. Dále žádáme návšt�vníky, aby 
i. nešlapali po prost�radlech v obuvi  
ii. nepsali po zdech a postelích  
iii. nelezli s chatky ven oknem 
iv. nesed�li na zábradlí chatek 
v. nevynášeli inventá� z chatek ven a provád�li zm�ny v uspo�ádání chatek a pokoj�  

c. Poslední den pobytu se ubytovací prostory p�edávají v 9 hodin ráno (nedohodne-li se 
zodpov�dná osoba se správcem jinak). P�itom všechna sportovišt� a další služby areálu RZ 
jsou návšt�vník� k dispozici až do �asu jejich odjezdu 

 
4. Stravování 

 
a. Na výdej jídla p�icházejte v p�edem dohodnutých �asech a jako celá skupina. V p�ípad� 

ne�ekaného zpožd�ní informujte prosím správce �í kucha�e osobn�. 
b. Použité nádobí vracejte do p�íslušného okénka a p�íp. zbytky jídla shr�te do p�ipravené 

nádoby. Talí�e a p�íbory dávejte zvláš�. Stoly, které jste používali, po sob� ut�ete p�ipraveným 
hadrem.  

c. Do fronty na výdej jídla cho�te po menších skupinkách, usnadníte tak pr�chod ostatním. 
d. Pracovní doba kuchyn� pro výdej jídla je od 7 do 19 hodin. 
e. Zm�ny v jídelní�ku (balí�ky, zm�na v �ase výdeje jídla…) hlaste den dop�edu hlavnímu 

kucha�i. 
 



 
5. Ostatní 
 

a. Platba za poskytované služby p�i pobytu v RZ se hradí po p�íjezdu do objektu správci areálu na 
základ� p�edem dohodnuté ceny, podle platného ceníku a v souladu se všeobecnými 
podmínkami pro pobyt a stravu v RZ (pokud p�i objednávce pobytu nebyl dohodnut jiný 
zp�sob). 

b. Je možné si bezplatn� p�j�it mí�e. P�i p�j�ení nahlásí rekreant své jméno a školu ze které je. 
Od té chvíle osobn� zodpovídá za zap�j�ený sportovní materiál. 

c. P�i použití ohništ� žádáme pedagogický dozor o zajišt�ní všech pravidel zacházení s ohn�m a 
zajišt�ní úklidu jeho okolí (m�žeme zap�j�it pilu a sekeru na p�ípravu d�eva). 

 
Prosíme o respektování t�chto pravidel v zájmu �istoty a kulturnosti prost�edí pro všechny 
rekreanty. 
 
6. Poplatky za zni�ení/ztrátu v�cí 

rozbité okno – chatka   150,- K� 
rozbité okno – pokoj   200,- K� 
ztráta (zni�ení) koš�átka       50,- K� 
ztráta (zni�ení) lopatky       50,- K� 
ztráta mí�e (podle typu)   100 - 500,- K�    
poškození židle, postele, stolu…  dle náro�nosti opravy 
 

ostatní poškození podle dohody se správcem 
  
P�ejeme všem rekreant�m p�íjemný pobyt. Budete-li mít p�ání a p�ipomínky, obra�te se na nás. Splníme 
je, bude-li to v našich silách a možnostech. 

 
 


