VÍTÁME VÁS U NÁS NA DRIKETĚ!!!
Aby nám tu bylo společně dobře, respektujme, prosím, všichni několik pravidel:
1. SPOLEČNÉ PROSTORY A APARTMÁNY


při příjezdu obdrží host proti vratné záloze 200 Kč 1 klíč od svého apartmánu,
hlavního vchodu a lyžárny/kolárny. Na vyžádání je k dispozici i druhý klíč proti
vratné záloze 200Kč.



v domě se přezouvejte, lyžáky, boty na běžky, cyklistické boty s nášlapy a
turistické pohorky ukládejte do regálů v lyžárně/kolárně – nechoďte v nich do
apartmánů



hosté přebírají apartmán v bezvadném stavu, jakékoli nedostatky nebo nehody
hlaste, prosím, bezodkladně paní správcové



při odchodu z apartmánu zajistěte okna, vypněte všechny spotřebiče, vyndejte
nabíječky ze zásuvek



pohybové a sportovní aktivity mají svůj prostor mimo dům, respektujte soukromí
všech ubytovaných



za nezletilé děti nesou v objektu i mimo něj plnou odpovědnost rodiče



v apartmánech ani na chodbách nemanipulujte s otevřeným ohněm, jsou instalovány
kouřové hlásiče



mezi 22:00 a 7:00 dodržujte noční klid



před odjezdem vyneste veškeré odpadky a uveďte kuchyňku do stavu, v jakém jste
ji přebírali, klíč (klíče) vraťte, bude vám vrácena záloha

2. ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD


vodu máme z vlastní studny, přesto s ní, prosím, šetřete



čističku odpadních vod máme také vlastní, aerobní, biologický proces v ní probíhá na
principu odbourávání organických látek aerobními bakteriemi. Chod čistírny
nepříznivě ovlivňují nejen látky pevné (tkaniny, odličující a vlhčené ubrousky,
prostředky dámské osobní hygieny vč.tamponů, pánská ochrana), ale také tuky a
nevhodné čisticí prostředky s obsahem chlornanu sodného – používáme proto
doporučené prostředky na jiné bázi



olej po smažení nalijte po vychladnutí do připravené PET lahve, uzavřete víčkem a
dejte mimo dosah dětí – při odjezdu postavte vedle popelnice

Do toalety vždy odhazujte pouze toaletní papír, vše ostatní patří do koše!

3. ODPADKY A JEJICH TŘÍDĚNÍ


směsný odpad odhazujte do košů v apartmánech pod dřezem, koše pravidelně
vyprazdňujte a odnášejte do směsné popelnice před lyžárnou



odpad třídíme v lyžárně (bílé bedny) nebo přímo do igelitových košů před
lyžárnou, plastové lahve je možno zmačkat v drtiči na konci lyžárny

4. SUŠENÍ OBLEČENÍ, OBUVI A NASBÍRANÝCH PLODIN


k sušení oblečení využívejte radiátor-žebřík v koupelně, věšákovou stěnu v chodbě,
pro větší množství oblečení je k dispozici rozkládací sušák na vyžádání u paní
správcové, obuv sušte na velkém radiátoru v lyžárně/kolárně



k sušení hub a lesních plodů využívejte společenskou místnost, k zapůjčení je
sušička na ovoce

5. SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST


je určena pro všechny hosty, pro posezení s přáteli, u televize, u deskových her,
v dětském koutku nebo ke konzumaci nápojů i jídla (vlastních nebo z chladicí vitríny)



kávovar mohou obsluhovat dospělé osoby



výčepní zařízení mohou obsluhovat pouze dospělé osoby poučené majiteli



chladicí vitrína je doplněna dle ceníku, konzumaci zaznamenejte na lístek ve
společenské místnosti a uhraďte na konci pobytu



nádobí ve společenské umývejte nebo uklízejte do myčky, přes noc bude zapnuta



společenskou místnost udržujte v čistotě a pořádku, stejně jako dětský koutek



pro všechny hosty je k dispozici venkovní terasa a ohniště s grilem, dřevěné uhlí i
dřevo jsou za poplatek



společenská místnost se mimo 31. 12. zavírá ve 24:00 (výjimky dle dohody celé
skupiny)



v době nočního klidu buďte uvnitř i venku ohleduplní k ostatním hostům a sousedům

6. LYŽÁRNA/KOLÁRNA


k voskování nebo čistění lyží a mytí kol využívejte prostor za lyžárnou/kolárnou



před vstupem do lyžárny očistěte obuv od sněhu, lyže uložte



kola zavěšujte na háky, elektrokola mají své místo podél zdi se zásuvkami



k ukládání bot slouží regály, k sušení bot radiátorový vysoušeč

Při odchodu mimo prostory domu a areálu Drikety ve vlastním zájmu zavírejte vchodové
dveře a lyžárnu/kolárnu.
PŘÍJEMNÝ POBYT NA DRIKETĚ A V CELÝCH JIZERKÁCH VÁM PŘEJE SPRÁVCOVÁ
PETRA CITTOVÁ (604888877) S RODINOU

