
Provozní řád pro ubytované osoby v apartmánovém 
domu dlouhyapartman.cz  

 

 
1) Děkujeme Vám za respektování zákazu kouření ve všech 
vnitřních prostorech apartmánového domu.  
 
Kuřákům je vyhrazena pouze veranda domu.  
 
  
 2) Je prima, že chápete prosbu majitelů a bez jejich 
souhlasu nebudete přemisťovat nábytek a vybavení mezi 
jednotlivými apartmány.   
 
 
3) Děkujeme Vám, že vnímáte též ostatní ubytované a i jim 
hodláte dopřát klidný a pohodový odpočinek zvláště ve 
večerních hodinách.   
 
4) Prosím používejte toaletu pouze ke svému základnímu 
účelu. V obci máme podtlakovou kanalizaci a jakýkoli 
předmět v kanalizačním potrubí může ucpat sací ventil a 
způsobit velké nepříjemnosti … včetně pokuty od správce 
kanalizace.   
 
5) Bude nás těšit pokud využijete zahradní gril u pergoly. 
   

 dřevěné uhlí a podpalovač není bezplatně nabízen, 
avšak obvykle po předchozích hostech je možné 
využít uhlí, podpalovač či dřevené třísky uložené v 
kolárně. 
  

 po použití grillu, nejlépe druhý den ráno po 
vyhasnutí uhlíků, prosíme o úklid grilu. Pod roštem 
je vymetací otvor do kovového popelníku (likvidaci 
odpadu z popelníku zajišťují majitelé)   

 
6) Výměna ložního prádla je prováděna 1x týdně, 
popřípadě na Vaše vyžádání.  

 
 
7) V areálu apartmánovému domu a na hradě je zakázáno 
používat zábavní pyrotechniku,  petardy, lampiony štěstí  
atd.… .  

 
8) Likvidaci směsného odpadu si v průběhu pobytu zajišťují 
ubytovaní - směsná popelnice je umístněná na parkovišti u 
vchodu.  

 

Pokud považujete za vhodné odpady třídit, tak nádoby na 
plasty, sklo a papír jsou umístěny cca 50 m vpravo od 
vstupní branky (naproti budově bowlingu).   

 



9) Dětské vyžití na zahradě  
 
Veškeré dětské atrakce v areálu (trampolína, pirátská loď , 
dětská dětské průlezky, ...) nejsou předmětem pronájemní 
smlouvy na ubytování. Jsou určeny pro privátní potřeby 
majitelů a jsou umístěny na soukromém pozemku majitelů. 
 
V případě zájmu dětských návštěvníků je umožněno jejich 
bezplatné využití, avšak pouze na vlastní nebezpečí a po 
předchozím posouzení jejich použití odpovědným 
zástupcem nezletilého (OZN). OZN posoudí, zda je dítě 
schopno bezpečně zvládnout dané zařízení, zda je zařízení 
pro dítě dostatečně bezpečným vzhledem k věku a jeho 
motorickým a rozumovým dovednostem. Využití dětských 
atrakcí je podmíněno vždy přítomností OZN či jiné 
pověřené osoby, která poskytuje dítěti nezbytnou 
součinnost při jejím použití.  
 
Bez souhlasu OZN nesmí dítě uvedené zařízení používat.   
Za případný úraz dítěte zodpovídá OZN, neboť umožnil 
nezletilému použít zvolené zařízení.  
 
Trampolína - pozor při použití více dětmi současně -mohou  
si navzájem při skákání ublížit. Součet hmotnosti současně 
skákajících dětí nesmí přesáhnout  100 kg.  

                             
10) Malým psím rasám je umožněno sdílet apartmán se 
svými vlastníky za následujících pravidel: 
  

 pes bude vybaven vlastním pelíškem    

 pes nebude pobývat na postelích či sedací soupravě  

 pes nebude vpuštěn do sprchového koutu, neboť 
vanička je plastová a mohlo by dojít k jejímu poškrábání.   

 pes nesmí rušit ostatní ubytované   

 venčení psa zajišťují majitelé mimo areál zahrady 
(upozorňujeme na vyhlášku obce, dle které je nutno uklízet 
exkrementy po Vašich psech na veřejném prostoru)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


