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ZÁKAZ
 kouření a rozdělávání ohně ve vnitřních prostorách chaty pod pokutou 10000Kč
 vstupu domácích mazlíčků pod pokutou 10000Kč
 vstupu nepřihlášených nájemců bez vědomí pronajímatele pod pokutou 10000Kč

UPOZORNĚNÍ 
 prosíme dbejte v zimě zvýšené opatrnosti – riziko pádu sněhu ze střechy!!!
 nájemce plně zodpovídá za škody způsobené během pronájmu
 nájemce je povinen NEPRODLENĚ INFORMOVAT pronajímatele o způsobených škodách a

skutečnostech, které by mohly vést k poškození majetku pronajímatele nebo ohrozit bezpečnost
 pronajímatel má právo neprodleně ukončit pronájem nájemce bez náhrady v případě porušení

uvedených pravidel
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ZÁKALADNÍ INFORMACE
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PARKOVÁNÍ

 Na vyhrazeném parkovišti přímo u chaty ZCELA ZDARMA
 PARKOVACÍ KARTA:

- doklad pro průjezd zákazu vjezdu a oprávnění parkovat na parkovišti BOVIDA
- po příjezdu vyžádejte u pronajímatele
- kartu umístěte za čelní sklo vašeho vozidla, POLICIE KONTROLUJE    
- po ukončení pronájmu kartu, PROSÍME, VRÁTIT
- poplatek za ztrátu, nevrácení, či poškození karty 1000,-
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OBSLUHA APARTMÁNU

NASTAVENÍ TOPENÍ
 černý ovladač u dveří do koupelny 
 přidržením šipky cca 2 vteřiny nahoru        nebo dolů
 začne problikávat aktuální teplota v místnosti, poté lze teplotu snížit nebo zvýšit
 nově nastavenou teplotu potvrdit přidržením ✓
REKUPERACE
 černé kulaté kolo na stěně ve výšce 2,1m a průměru D30cm
 lze mechanicky uzavřít pootočením krytu

ŽALUZIE
 ovladač na stěně u okna
 pro vytažení žaluzií stiskněte tlačítko s šipkou nahoru       
 pro zatažení žaluzií stiskněte tlačítko s šipkou dolů
 pro zastavení polohy nebo nastavení sklonu žaluzie stiskněte druhé tlačítko

UPOZORNĚNÍ
 při odchodu z chaty, prosíme, vždy zkontrolujte zavřené střešní i balkónové okno – způsobené 
škody budou vymáhány na nájemci!!!
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SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST A VINÁRNA

VINÁRNA
 dispozici lednice, vinotéka, dřez a nádobí – sklenice na víno, panáky..
 prosíme nezapomeňte vyklidit lednici od Vašeho jídla
 prosíme nevynášejte nábytek z vinárny na terasu

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
 velká kuchyň s troubou, myčkou, 
sklokeramickou  deskou, lednicí s 
mrazákem, rychlovarnou konvicí a 
kávovarem na kapsle Dolce Gusto
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KINO A POSILOVNA

POSILOVNA

 k dispozici moderní posilovací a fitness vybavení, pink-ponk stůl, běžící pás,
veslovací trenažér a herní plocha s brankami pro míčové hry

 míče a sportovní doplňky jsou Vám k dispozici ZCELA ZDARMA ve skříni při vchodu do posilovny
 prosíme o dodržování zásad bezpečnosti při používání tohoto vybavení
 zákaz vstupu dětem a mladistvým do 18-ti let bez doprovodu dospělé osoby
 po použití vybavení, prosíme, vraťte toto vybavení zpět na místo

KINO

 k dispozici 4K projektor EPSON se     
špičkovým BOSE sound systémem

 herní konzole X Box
 stolní fotbálek
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DĚTSKÁ INDOOR HERNA

DĚTSKÁ INDOOR HERNA

 lezecká šikmá plocha se skluzem
 domek v patře
 aktivity pro jemnou i hrubou motoriku
 kuchyňka a další originální herní prvky 

pro vaše děti 

Prosíme děti i rodiče, aby v herně udržovali pořádek a čistotu, vraceli hračky zpět na místo a 
ohlásili pronajímateli jakékoliv poškození vybavení herny, které by mohlo ohrozit ostatní během 
pobytu v herně. 

UPOZORNĚNÍ – PRONAJÍMATEL NENESE ODPOVĚDNOST ZA ÚRAZY, ZA BEZPEČNOST DĚTÍ 
ODPOVÍDAJÍ RODIČE!!!
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SAUNA

 klíče od sauny na vyžádání u pronajímatele
 saunu je potřeba rozehřát 1 hodinu před saunováním!!!
 před saunováním se, prosíme, osprchujte
 pokyny k ovládání sauny naleznete na Pravidlech sauny vyvěšených při vstupu do místnosti

ZÁKAZ
 vstupu dětí a mladistvých do 18-ti let bez doprovodu dospělé osoby
 používání jiných než BÍLÝCH ručníků/osušek/prostěradel 
 vstupu do sauny s jídlem a alkoholem

 po použití sauny, prosíme, saunu vypnout, otevřít dveře a okno, zhasnout a zamknout – děkujeme
 jednorázový pronájem sauny s kapacitou až 6 osob - 600Kč
 uhradíte pronajímateli v hotovosti po ukončení pronájmu apartmánu
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BAZÉN

 klíče od bazénu na vyžádání u pronajímatele 
 bazén je vyhřívaný a vybavený osvětlením, vodopádem, perličkovou lavicí a protiproudem
 ovládání funkcí bazénu přes vypínače při vstupu do bazénu
 před koupáním se, prosíme, osprchujte
 dbejte zvýšené opatrnosti na kluzké podlaze!! 

ZÁKAZ 
 vstupu dětí a mladistvých do 18-ti let bez doprovodu dospělé osoby
 vstupu do bazénu s jídlem a pitím, stoupání na krycí roletu a skákání do bazénu

 po použití bazénu, prosíme, zatáhnout roletu, zhasnout a zamknout – děkujeme
 pronájem bazénu uhradíte pronajímateli v hotovosti při ukončení pronájmu apartmánu 
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LYŽÁRNA

 prostor vedle hlavního zádveří chaty (pravé vstupní dveře)
 žebříkové topení s trny pro vyschnutí Vašich bot
 úložná nika pro odložení helmy, rukavic.. 
 trny na zábradlí k opření Vašich lyží nebo snowboardů v bezpečí chaty

PROSÍME UDRŽUJTE VŠECHNY SPOLEČNÉ
PROSTORY A JEJICH VYBAVENÍ V POŘÁDKU I PRO
OSTATNÍ NÁJEMNÍKY CHATY.

DĚKUJEME
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VENKOVNÍ AKTIVITY

LEZECKÁ STĚNA
 lezení bez jištění do 1,8m; pro lezení do větších výšek Vám ZDARMA zapůjčíme lezecké vybavení

HŘIŠTĚ
 rozsvícení hřiště pro hry v pozdějších hodinách najdete na sloupku při vstupu na kurt
 sportovní vybavení (míče, rakety, sítě) míče a jsou Vám k dispozici ZCELA ZDARMA ve skříni při 
vchodu do posilovny

VENKOVNÍ OHNIŠTĚ NAD VODOU, GRIL
 dřevo, opékáčky a další potřeby pro rozdělání ohně najdete v úložném boxu pod sedačkou
 gril na vyžádání u pronajímatele; prosíme vracejte v čistotě 

...a DALŠÍ AKTIVITY (NEJEN) PRO DĚTI
 domek ve stromě s pískovištěm, skluzavkou a šplhací sítí
 trampolína zabudovaná v zemi pro bezpečný vstup
 síť nad vodou pro odpočinek
 herní plocha u kurtu pro hry Cornhole, Hookbruč, petanque, kroket, kuželky, kuličky, šipky
UPOZORNĚNÍ – PRONAJÍMATEL NENESE ODPOVĚDNOST ZA ÚRAZY SPOJENÉ S VYUŽÍVÁNÍM VENKOVNÍCH 
AKTIVIT, ZA BEZPEČNOST DĚTÍ ODPOVÍDAJÍ RODIČE!!!
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OSTATNÍ PROVOZNÍ INFORMACE

EVIDENCE NÁDOBÍ NA APARMÁNU
 seznam u kuchyňky ve Vašem apartmánu
 před ukončením Vašeho pronájmu prosíme o kontrolu skutečného stavu

KLÍČE
 klíče od Vašeho apartmánu jsou současně od hlavního vchodu, společenské

místnosti, kina a posilovny
 po ukončení Vašeho pronájmu předáte klíče přímo pronajímateli nebo je uložíte na dohodnuté 
místo

TŘÍDĚNÍ ODPADU
 k třídění odpadu (plasty, papír, sklo čiré/tmavé, plechovky, směsný odpad) slouží venkovní 
popelnice, koše na chodbě a ve společenské místnosti
 prosíme zavazujte pytle se smíšeným odpadem, dále se s ním manipuluje

WiFi
po celou dobu pronájmu k dispozici ZCELA ZDARMA
 HESLO: bovidacenkovice
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PO UKONČENÍ PRONÁJMU

NÁDOBÍ

 prosíme vraťte veškeré nádobí, které nepatří do evidence Vašeho apartmánu zpět na místo a 
zkontrolujte stav nádobí dle evidence – pronajímatel bude kontrolovat při předávání apartmánu

DODATEČNÉ PLATBY NEZAHRNUTÉ DO CENY PRONÁJMU APARTMÁNU 

I.     Poplatek obci Čenkovice, tzv. vzdušné:
 20Kč/osoba 18+ / den pronájmu 
 pro tento účel je nájemce povinen předložit pronajímateli doklad totožnosti

II.    Škody způsobené hostem během pronájmu
 ztráta nebo poškození klíčů od chaty – poplatek 1000Kč
 ztráta nebo poškození parkovací karty – poplatek 1000Kč
 ostatní škody na majetku pronajímatele – po dohodě s ohledem na vážnost škody
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ZÁVĚREM

Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali přečtení našich pravidel, přejeme Vám krásnou a pohodovou 
dovolenou a těšíme se, že se k nám budete i v budoucnu rádi vracet.

Tým BOVIDA
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