
Pravidla užívání a předání areálu na Svornosti

Obecné:
➝ V objektu používej přezůvky.
➝ Šetři elektřinou, především při ohřívání vody v bojleru.
➝ V kuchyni udržuj čistotu.
➝ V místnosti, kde nikdo není, zhasínej.
➝ Na topení si nesedej ani neodkládej žádné věci.
➝ Pokud v objektu topíš, zavírej všechny dveře.
➝ Pokud je v objektu cokoli rozbité, nefunkční, informuj o tom prosím při předání.
➝ Je možné si věci půjčovat, ale je nutné je vrátit v pořádku na původní místo.
➝ Celý areál je k dispozici, je však nutné dodržovat noční klid.
➝ Pokud budete chtít rozdělávat oheň (v areálu je ohniště), je nutné předem informovat správce.

Než odejdeš z klubovny na výlet, nezapomeň:
⎼ zavřít všechna okna
⎼ ztlumit topení na minimum (vypnout foukání, aby se kamna mohla nabíjet)
⎼ všude zhasnout, zamknout dveře od kluboven a hlavní dveře
⎼ zkontrolovat kuchyň (aby žádný spotřebič nezůstal připojen do elektrické sítě)

Po skončení akce je nutné uvést Svornost do původního stavu. Tzn., musí být:

Velká klubovna:
⤏ umyté a uklizené nádobí
⤏ čistá kuchyňská linka
⤏ židle a stoly srovnány na svém místě, stejně tak i polštářky
⤏ zametená/vysátá podlaha – v případě použití koberce (dle potřeby i vytřená)
⤏ zavřená okna a zatažené závěsy
⤏ vypnuté spotřebiče (a rychlovarná konvice odpojena z elektrické sítě)
⤏ potraviny, které podléhají zkáze, musí být z klubovny odneseny; trvanlivé potraviny lze ponechat

v jídelní skříňce

Chodba:
⤏ vynesené odpadkové koše
⤏ vyluxováno
⤏ všechny přezůvky v botníku

Malé klubovny:
⤏ uklizená podlaha (horní klubovna - vysátý koberec, v dolní klubovně zameteno a vytřeno)
⤏ srovnané židle u stolu
⤏ vynesené odpadkové koše

Koupelna:
⤏ umyté záchody, umyvadla a sprcha
⤏ zameteno a vytřeno

Přesnou hodinu předání klíčů je nutné domluvit dopředu, nejzazší termín je 21:00.

Kontakt na správce (v případě nutnosti volejte): 603 560 481 (Iva - Zip)

Objekt i okolí zanech ve stejném nebo ještě lepším stavu, než jsi ho našel při příjezdu.😉


