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Provozní řád

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s pravidly provozního řádu. Věříme, že jej nebudete 
brát jako něco omezujícího, ale jako něco, co umožní všem ubytovaným maximálně si pobyt 
užít a přivézt si domů jen samé krásné zážitky a vzpomínky.

1. Nástup na ubytování začíná v den příjezdu od 15.00 hod. V den ukončení pobytu musí být 
objekt vyklizen a klíče předány nejpozději do 10.00 hodin.

2. Povolené parkování je pouze na parkovišti před objektemo. Neparkujte, prosím, přímo 
před vjezdovou bránou objektu. 

3. Po příjezdu přebírá host objekt bez závad. Případné závady je povinen neprodleně oznámit 
provozovateli. V případě zjištění nebo vzniku závady či poruchy vzniklé z jakéhokoliv 
důvodu během pobytu, prosíme o rychlé nahlášení, aby došlo co nejdříve k nápravě.

4. Host je povinen chovat se slušně a objekt neničit. 

5. Zákaz vstupu se zvířaty, osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, 
osobám v karanténě a s infekčním onemocněním.

6. Ve všech vnitřních prostorách používejte pouze domácí obuv.

7.V objektu je ústřední vytápění, avšak každý radiátor má samostatné ovládání. Teplota se 
reguluje kolečkem. 

8. Krb ve společenské místnosti není určen pro používíní, vzhledem k jeho technické 
náročnosti obsluhy a nebezpečí vzniku úrazu či požáru.

9. Zdrojem vody je vlastní studna. Prosíme, chovejte se ohleduplně k přírodě a šetřete vodou.

10. Ve všech prostorách objektu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně mimo venkovní 
gril. Zároveň je zakázáno kouření z otevřených oken či dveří. Kouření je možné pouze mimo 
vnitřní objekt. Nedopalky je zakázáno pohazovat na zem. V celém objektu a v jeho okolí je 
zakázáno používat zábavnou pyrotechniku.

11. Přenosný venkovní gril je uložen na terase přilehlé ke společenské místnosti. Používat ho 
je povoleno pouze ve volném prostoru minimálně 3 m od dřevěných objektů. 

16. Až na malé výjimky se můžete kolem objektu Jezírko Jáchymov volně pohybovat.

17. Dodržujte noční klid od 22.00 hod. do 6.00 hod.

18. Pro uložení kol, kočárků, lyží či jiných věcí nadměrných rozměrů slouží pouze venkovní 
úložiště.

19. Po ukončení pobytu předává host objekt ve stavu, v jakém ho převzal, tj. bez vad a 
poškození, uklizený. Závěrečný úklid zahrnuje vrácení věcí na původní místo (přesuny 
matrací, peřin, křesel, židlí, lavic…), vysvlečení lůžkovin a jejich roztřídění, základní úklid 
kuchyně a koupelny, vynesení odpadků do popelnice a tříděného odpadu do místních 
kontejnerů. Závěrečný úklid není nutný pouze v případě, kdy host uhradí částku 2 000 Kč a 
nahlásí tuto změnu nejpozději v den příjezdu. Hosté jsou povinni dodržovat čistotu a pořádek 
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uvnitř objektu i v jeho okolí.

Ohlašovny na tel. číslech: 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112 

PRVNÍ POMOC: 155

POLICIE: 158 

HASIČI: 150 Hasicí přístroj je umístěný ve sklepě.

Přejeme vám pěkný pobyt a věříme, že se k nám budete rádi vracet.


