Provozní pokyny chalupy Pelíšek
Vážení hosté chalupy Pelíšek, prosím o přečtení provozních pokynů.
Úklid chalupy je v ceně pouze při dodržení provozních pokynů, proto jim prosím věnujte svoji
pozornost. Jinak bude úklid za 1.000,- Kč účtován zvlášť.
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Při odjezdu prosíme o svlečení povlečení. Nenechávejte jej prosím na ruby.
Vyprázdněte odpadkové koše včetně koupelny.
Nádobí umyjte a ukliďte zpět do linky.
Odvezte všechny zbytky jídla a lednici umyjte.
Zároveň umyjte vařič a mikrovlnnou troubu.
Nepřenášejte nádobí z pokojů. Pokud se tak stane, vracejte jej zpět.

7. Neničte ubrusy a zařízení. Pokud cokoliv rozbijete, nahlaste to paní správcové.
rozbitý talíř  40 Kč
sklenice  20 Kč

8. Nenechte děti jíst v posteli, každý pokoj má stůl.
9. Hernu před odjezdem ukliďte.
10. Do dětské herny je zákaz vstupu s jídlem a pitím. (vše je pak polité a hračky
zapatlané)
11. Nahlaste veškeré vady, rozbité věci i nádobí paní správcové.
12. Nepřenášejte nábytek.
13. Pod schody je k dispozici vysavač, po delším pobytu je jídlo zašlapáno a těžko se
vysává- použijte jej prosím.
14. V případě, že použijete krb, vyneste popel a vyčistěte topeniště.
15. Uklízejte ohniště a hračky na pískovišti.
16. Hračky z dětské herny nepatří na zahradu a naopak.
17. Když jsou plné popelnice v zádveří, odneste sklo a plasty do kontejnerů u bytovek nad
námi. Neházejte do těchto popelnic v zádveří dětské pleny, zapáchá to tam.
18. Smíšený odpad ponechte v zavázaných pytlích v garáži.
19. Klíč od garáže je zavěšen na vchodových dveřích.
20. Lyže, běžky a kola uschovejte v garáži.
Vzhledem k tomu, že bohužel přibývají případy, kdy vzniklé škody, odcizení nádobí a
nadměrný nepořádek zjistíme až po odjezdu hostů, přistoupili jsme k vybírání kauce.
Přejeme hezký pobyt !
Polákovi, 602 220 868, 602 315 641
Kontakt na paní správcovou : paní Jeníková 739 816 384

