Provozní a pobytový řád Rybářské chaty ČRS MO Chrudim 2
Seč – Hoješín na rok 2018
Adresa: Horní Ves č. p. 114, 538 07 Seč
Středisko je provozováno od 1. dubna 31. října běžného roku

Objednání pobytu:




e-mailem: chata@rybarichrudim.cz
nebo telefonicky: 727 834 233 (ubytovatel a správce)
případně na telefonu 469 630 191 (kancelář spolku)

Všeobecné pokyny:
Pobyt ve středisku se objednává v předstihu (minimálně měsíc), nebo podle současné obsazenosti
(operativně).
 Obvyklý nástup pro týdenní a více týdenní pobyt je sobota mezi 12. a 13. hodinou.
 Obvyklé ukončení je sobota mezi 11. a 12. hodinou.
 Kratší, než týdenní pobyt je nutno při blokaci dohodnout s ubytovatelem (příjezd ubytovatele
mimo obvyklou ubytovací dobu je za příplatek*)
 Rovněž jiný, než obvyklý sobotní nástup a ukončení pobytu, je nutno předem dohodnout s
ubytovatelem (taktéž za příplatek)*
*příplatek (100 Kč) pokrývá náklady na příjezd a přítomnost ubytovatele mimo obvyklé (sobotní) termíny
nástupu a obvyklé (sobotní) ukončení pobytu.

Provozní pokyny:






Zaparkovat vozidlo, případně přívěs, je možné pouze za dělícím plotem na zatravněné ploše v
zadní části pozemku. Pouze při příjezdu a odjezdu je k manipulaci se zavazadly možno využít
přední část areálu před vchody do ubytovacích buněk. Nelze blokovat manipulační plochu pro
případný příjezd záchranné služby, hasičů, ubytovatele, vyvážení odpadní jímky apod.
Inventář je předáván ubytovávaným za přítomnosti správce, závady jsou řešeny operativně.
Odpadky se ukládají do veřejných kontejnerů, umístěných u příjezdové komunikace k areálu.
Před ukončením pobytu je nutno provést úklid buňky - umýt podlahu, používané vybavení (linku,
nádobí, chladničku, vařič atd.) a užívaného venkovního prostoru.

Pokyny k pobytu:



V areálu je nutno od 22:00 do 06:00 hodin respektovat noční klid a při pobytu dodržovat
rekreační řád města Seč.
Zákaz kouření platí ve všech místnostech objektu.

Další informace:





Pobyt se psem je možný za příplatek. Za psa je po celou dobu pobytu odpovědný jeho majitel, je
povinen po psovi uklízet a zajistit, aby pes neobtěžoval svým chováním ostatní ubytované. Vstup
psů do prostoru sprchy a WC je zakázán.
V obci platí zákaz volného pobíhání psů
Fixní ubytovací tarify jsou podle atraktivnosti ročního období rozděleny do cenových skupin.
Cenově je zvýhodněn pobyt pro členy MO ČRS Chrudim 2 a jejich přímé rodinné příslušníky.

Pobyt v rekreačním středisku se hradí ve dvou fázích:
1. Platbou fixního tarifu před nástupem, která zahrnuje:
- použití ubytovací buňky po dobu pobytu (počet ubytovaných dle tarifu pro příslušné
období x počet nocí),
- podíl z paušálního poplatku za odvoz odpadu (použití veřejného kontejneru),
- parkování jednoho vozidla pro buňku po dobu pobytu,
- podíl za připojení k internetu po dobu pobytu,
- podíl nákladů na provoz společné sprchy s teplou vodou po dobu pobytu,
- podíl spotřeby vody a podíl nákladů na likvidaci odpadní vody (vyvážecí jímka)
- rekreační poplatky městu Seč
2. Platbou po ukončení pobytu, která zahrnuje:
- úhradu za spotřebovanou elektrickou energii dle změřeného odběru v buňce,
- úhradu za případné zapůjčení lodě: (100 Kč/den nebo 500 Kč/týden – doporučujeme
rezervovat při objednání pobytu)
- úhradu za případný pobyt psa (50 Kč za psa a pobytový den)
- poplatek za parkování dalších vozidel v areálu střediska (50 Kč za každé další vozidlo a den),
- úhradu způsobených škod na vybavení střediska (poškození a ztrátu inventáře atd.),
- úhradu za poškození lodě, ztrátu vesel, ztrátu zámku a kotvícího řetězu lodě atd.,
- ztrátu klíčů – dveře vchodové, WC, sprcha, brána, branka sklep atd. (500 Kč na klíč)
- případný poplatek za jiný než „ blokovaný“ termín ukončení pobytu (s nutným příjezdem
ubytovatele při nástupu i odjezdu rekreanta)

Závěrečné informace:
- Správce a ubytovatel je v areálu rekreačního střediska přítomen obvykle jen v sobotu mezi
11. a 13. hodinou, v případě mimořádné události přijede i na telefonické vyžádání
ubytovaných (k řešení technických problémů, poruch na inventáři apod.), proto nezneužívat!
- Individuálně je možno při objednání pobytu dohodnout způsob úhrady fixního tarifu převodem.
Platba při ukončení pobytu však proběhne v hotovosti (nutný odpočet spotřeby elektřiny).
- Zájemci o pobyt v rekreačním středisku uvedou při objednání pobytu nezbytné kontaktní údaje
(jméno, příjmení, adresa, telefon) a rezervovaný termín musí telefonicky potvrdit minimálně
čtrnáct dnů před nástupem. Nedodržení této podmínky je důvodem pro využití rezervovaného
termínu jiným zájemcem.

Odsouhlaseno výborem ČRS MO Chrudim 2 dne 19. 12 2017

