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            PROVOZNÍ   ŘÁD   TURISTICKÉ  CHATY  TJ  TESLA  BRNO z.s.
           NA    RAMZOVÉ 

Pokyny pro uživatele  -    UBYTOVACÍ   ŘÁD :

Na základě ubytovacího poukazu, nebo smlouvy  a dislokaci chaty,  správce seznámí  uživatele
/soukromé  osoby,  vedoucí  zájezdu/  se  stavem   pokojů,  sociálních  místností  a  ostatních
příslušenství  chaty   související  s pobytem uživatele.  Uživatel  je  povinen   dodržet  termín  a
hodinu nástupu a ukončení pobytu dle vyznačení ve smlouvě či poukazu. Dle dohody převezme
uživatel  klíče od pokoje a chaty, za které po dobu pobytu zodpovídá. V případě ztráty  hradí
nový zámek.
Uživatel  je po celou dobu pobytu na chatě povinen dodržovat  následující závazné pokyny :

1.  Každý účastník je povinen užívat v prostoru  chaty domácí obuv. K přezutí slouží botárna a
prostor pro odkládání  obuvi  ve vstupní hale. 

2.  Lyže a lyžařské  boty  se odkládají  do lyžárny a botárny. Na pokoje  a do společných
prostor není dovoleno  nosit zejména lyže, lyžařské  boty, kola, koloběžky  a další  sportovní
nářadí, kterým  je možné poškodit a znečistit  zařízení pokoje. Kola, koloběžky, kočárky
apod. se také odkládají do lyžárny.  

3.  Uživatel  je povinen v chatě a v jejím přímém okolí  udržovat pořádek  a čistotu. Odpadky
ukládá do odpadkových košů  a vynáší do popelnice. Ukládání odpadků mimo vyhrazená
místa je zakázáno . Plastové lahve před vyhozením do připraveného pytle zmáčkne.

4.  V celém objektu chaty je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm .
5.  El.  holící  strojky,  vysoušeče  vlasů,  el.  kulmy  apod.  lze  používat  pouze  v  sociálních

místnostech. Při používání je nutno dodržet bezpečnostní předpisy a návody výrobce . 
6.  El. a plynové žehličky  pro mazání lyží je možno používat pouze mimo budovu. 
7.  Používání el. spotřebičů, které mohou ohrozit bezpečnost, nebo způsobit vznik požáru je na

pokojích  přísně  zakázáno.  Na  topných  tělesech  není  dovoleno ohřívat  jídlo,  nebo  sušit
prádlo a obuv. K sušení prádla slouží  závěsné sušáky umístěné na pokojích i v chodbě. K
sušení  obuvi  slouží  botárna.  Používání  veškerých  vlastních  tepelných  spotřebičů  je
zakázáno.

8.  K použití  krbu ve společenské místnosti je nutný souhlas správce chaty .
9.  V okolí  chaty  nesmí být zakládány volně ohně.  Pro posezení u ohně slouží  vytvořené

ohniště,  které lze použít  po dohodě se správcem chaty.
10.  Noční klid je stanoven od 22.00  do 6.00 hodin. Není dovoleno jej rušit.
11.  Není  dovoleno  vynášet  z chaty  přikrývky  a  vybavení  chaty.  Rovněž  není  dovoleno

přemísťovat  zařízení  chaty  /postele,  stoly  apod./,  kromě plastových stolů  a  židlí  k tomu
určených.

12.  Vedoucí  hromadného  zájezdu   je  odpovědný  za   zdravotní  zabezpečení  a  zdravotní
vybavení pro své členy.  O  ošetření  drobného zranění je možno požádat správce chaty. 

13.  Jakékoliv  poškození , ztrátu vybavení  chaty  je účastník povinen nahlásit správci chaty. Na
základě sepsaného  protokolu o škodě  je účastník povinen uhradit vzniklou škodu do výše
500,- Kč v hotovosti správci chaty na místě. Při škodě nad 500,- Kč bude událost řešena na
sekretariátě  TJ TESLA BRNO z.s., Halasovo nám. 7, 638 00 Brno. 

14.  Ve společenské místnosti není dovoleno  přespávat .
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15.  Potok  protékající za chatou  nesmí být znečišťován, slouží jako zdroj pitné vody. 
16.  Před ukončením pobytu je účastník povinen předat správci chaty pokoj ve stejném stavu,

v jakém ho převzal. Současně odevzdá  klíče. 
17.  Účastník, který jakýmkoliv způsobem poruší ubytovací řád, bude z dalšího pobytu vyloučen

bez náhrady za ubytování. Při opakovaném porušování ubytovacího řádu je v pravomoci
správce chaty, kurz , soustředění, pobyt zrušit bez náhrady za ubytování .

18.   Kontrolou dodržování ubytovacího řádu jsou pověřeni: správce chaty, ředitel TJ, předseda
TJ, manažerka TJ,  správce majetku TJ.

19.  Je  přísný  zákaz  manipulace  s topnými  tělesy,  termostaty  na  pokojích  a  společenské
místnosti, chodbách, sociálních místnostech. Zákaz vstupu do rozvodných el. skříní.

20.  TJ  TESLA  BRNO  z.s.  jako  provozovatel  chaty  neručí  uživateli  za  narušení  pobytu
zapříčiněného výpadkem el. proudu mimo chatu, rovněž tak za poruchu na vodním řádu
obce.  Dále  nezodpovídá za  ztrátu  lyží,  bot  a  ostatních  věcí  umístěných ve  společných
prostorách  chaty k tomu určených, které nebyly uzamčeny.

21.  Pro rychlou přípravu jídel či ohřev hotových jídel /snídaně, večeře/ slouží kuchyně. Není
určena k zajištění pravidelného stravování /plné penze/ v rámci pobytu a přípravě hlavních
jídel.

Pravidla využití kuchyně : 

a/ pro účastníky individuálního pobytu je určena sestava dvou zamykatelných skříněk
s příslušným  nádobím,  kterou  před  zahájením  pobytu  a  před  ukončením  pobytu  si
osobně předávají se správcem chaty. 

      Pro potraviny podléhající zkáze slouží lednice v kuchyni, kde má každý pokoj určenou
poličku.  Pro uložení  ostatních  drobných  zásob /pití, ovoce, zelenina apod./ jsou určeny
skříňky ve vstupní hale. Tyto skříňky nejsou určeny k uložení bot nebo lyžáků -viz. bod 2.

 b/  pro skupinové pobyty a hromadné výpravy jsou navíc určeny vybavené společné
neuzamykatelné skříňky v kuchyni,  které při  nástupu převezme vedoucí výpravy a při
ukončení  pobytu řádně předá správci chaty. 

22.  Z důvodu častého vandalismu účastníků hromadných výprav vybírá správce chaty kauci
v hodnotě 100,-  Kč/osobu.  V případě škodné události  ohodnotí  s vedoucím výpravy výši
náhrady. Dle výše ohodnocené škody buď vrátí  zbytek z kauce, a nebo výprava doplatí
částku peněz  do výše škody.   

        

23.  Povinností   každého  návštěvníka  ubytovaného  v chatě   TJ   TESLA BRNO z.s.,   je
zaevidování své osoby do ubytovací knihy, kterou vede správcová chaty. U hromadných
výprav je možno vlepit seznam s potřebnými údaji účastníků do ubytovací knihy, po dohodě
s manažerkou  TJ.  Zneužití  údajů  uvedených  v ubytovací  knize  se  trestá  a  tyto  údaje
podléhají zákonu o ochraně osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění.
Uvedením rodného čísla dává účastník souhlas se zpracováním a evidencí rodného čísla
podle zákona č. 133/2000Sb., v platném znění. Pokud účastník nechce uvádět svoje rodné
číslo, může vyplnit pouze datum a ročník narození. Ročník narození musí být uveden vždy !

 24.  Je nutné dodržovat  základní  povinnosti  fyzických osob v oblasti  PO dle §17 zákona o
požární ochraně č. 133 / 1985 Sb., v platném znění.

       Ramzová   dne   1. 1. 2016

Ředitel  TJ  TESLA BRNO z.s.
                          Manažerka TJ TESLA BRNO z.s.

Správce majetku TJ TESLA BRNO z.s.


