1

2

4

Čísly 1 až 7 vlevo nahoře jsou označeny sruby
Čísly 1 až 18 vlevo uprostřed jsou označeny zděné budovy
Čísly 1 až 46 jsou označeny chatky

3

5

6

Tělocvična
klubovna-učebna.

7

BOWLING
A
odstavná plocha pro auta
rekreantů

6 5 4 3 2 1

C
J

kancelář vedoucího

B

Privat

D

E

G

F

I

H

WELLNESS

12 11 10 7 8 9
kontejnery

S

18 17 16 15 14 13

29
28
26
25

22

24
23

Tréninková plocha
(zákaz vstupu)

2

3

4

5

6

7

8

zákaz vjezdu do areálu mimo
zásobování a autobusů

sprchy

27
21

1

37
36 41
16
35
34
33 40
46
32
39
45
31 38
44
30
43
42

12
17

13
18

9

10
14

19

dětské
hřiště

11
15
tenisový
kurt

20

Párty
stan

Vyhřívaný
bazén

fotbalové hřiště
(zákaz vstupu)

koupaliště

Tréninková plocha
(zákaz vstupu)

odstavná plocha pro auta

Profi
volejbalový
kurt

Tréninková plocha
(zákaz vstupu)
řeka Chrudimka

centrální budova první patro
A = klubovna – ping pong místnost
B = sociální zařízení muži a ženy
C = vinárna
D = hala s krbem - vchod do budovy
E = jídelna
F = kuchyň
G = klubovna s televizí
S = sprchy, umývárny, sociální zařízení

centrální budova přízemí

= ohniště

H = bufet pod terasou
I = výdej a příjem ložního prádla
J = dílna - údržba

= cesty
= chodníčky
= antuková hřiště

Vážení rekreanti,
vítáme Vás v RS TESLA Horní Bradlo a přejeme Vám příjemný pobyt, slunečné počasí a hezké zážitky. Abyste se ze začátku lépe
orientovali, připravili jsme pro Vás tento informační leták s plánkem. Přečtěte si ho, prosím, pozorně a dodržujte ubytovací řád.
Pro sportovní vyžití jsou pro Vás připravena sportoviště vyznačená na druhé straně tohoto letáku. Většinou jsou pro Vás volně
přístupná a bez poplatku. Jako novinku pro Vás máme zcela nový BOWLING a automat na ŠIPKY, jehož otevírací doba je téměř po
celý den. Přes den Vám bowling a šipky otevře pracovník wellness nebo vedoucí střediska, od večerních hodin Vám bowling
zprovozní pracovník vinárny. Provozní doba wellness je klouzavá a přizpůsobuje se potřebám provozu. Informujte se prosím u
vedoucího nebo přímo ve wellness. Většinou je však provozní doba od 10°° - 19°° (bez záruky). Tělocvična, tenisový kurt a
sportovní potřeby jsou za poplatek. Klíče od těchto sportovišť a sportovní potřeby si můžete zapůjčit v bufetu v provozní době.
Zpřístupnění sportovišť či zapůjčení sportovních potřeb mimo otevírací dobu je po domluvě s odpovědnou/ým pracovnicí/kem
možné kdykoliv. Na fotbalové hřiště velké i obě tréninkové je vstup možný pouze po domluvě s vedoucím střediska, bez této
domluvy, je vstup na všechny fotbalová hřiště zakázán.
Pro občerstvení je pro Vás připraven bufet s provozní dobou PO - NE od 10°° - 22°° a vinárna s provozní dobou PO - NE
od 19°° - 01°°. V případě potřeby lze vinárnu přes den využít jako učebnu či hernu. Otevření vinárny Vám zajistí pracovnice úklidu.
Případné technické závady hlaste, prosím, údržbářům v dílně dle plánku, případně u vedoucího. Provozní doba údržby je PO - PÁ od
7°° - 15°°. Havarijní situace hlaste kdykoliv, a to v bufetu, u vedoucího, případně u některého ze zaměstnanců RS TESLA.
Ubytovací řád
Veškeré aktivity v areálu včetně sportovišť, bazénu a koupaliště, jsou na vlastní nebezpečí. Za děti ručí rodiče nebo odpovědné
osoby a dozor si zabezpečují samostatně.
Zákaz používání všech energeticky náročných elektrických spotřebičů! Při porušení bude pobyt ihned zrušen bez náhrady.
Zásuvky mají 4A ochranu tzn., že lze použít spotřebiče s maximálním odběrem do cca. 1KW. Bez problému můžete použít
mobilní telefony, holicí strojek, rádio a televizi. V případě, že si nejste jisti, zeptejte se prosím.
Ložní prádlo Vám je k dispozici v hlavní budově dle plánku, zde ho také prosím po skončení pobytu odevzdejte.
Nevstupujte do potůčku za zděnými budovami a sruby. Napouštíme z něj koupaliště. Nevstupujte do řeky v místě čerpadel,
nebezpečí úrazu elektrickým proudem!!! Nedotýkejte se požárních hadic od čerpadel, nebezpečí úrazu.
Odpadky vyhazujte do kontejneru u přední části centrální budovy naproti wellness.
Antukové kurty se mohou používat od 9°° do setmění. Po skončení hry na antukových hřištích hřiště ukliďte a zarovnejte smetákem!
Na antuku je přísný zákaz vstupu v kopačkách ! ! !
Dodržujte prosím čas určený Vám k výdeji stravy!
Zákaz vynášení jakéhokoliv nádobí, příborů a skla z jídelny bufetu a vinárny.
Zákaz kouření na pokojích a ve všech vnitřních prostorách areálu mimo bufetu!
Úklid pokojů si provádějí hosté vlastními silami. V případě potřeby požádejte, prosím, o pomoc službu konající pracovnice úklidu.
Udržujte, prosím, i ve vlastním zájmu, pořádek jak na pokojích, tak v celém areálu.
Všechny škody způsobené během pobytu, ať z nedbalosti či úmyslně, budou zaplaceny hotově na místě při zjištění škody a to v plné
výši případné opravy či zakoupení nového výrobku stejného typu při nemožnosti opravy. V případě poškození nátěrů (nápisy apod.)
na pokojích či chatkách se platí vymalování kompletního celku ! ! !
Zákaz vynášení ložního prádla včetně dek z ubytovacích prostor ! ! !
Nárok na ubytování vzniká nejdříve v 16°°h.
Odevzdat pokoj, je nutno nejpozději do 10°°h. Klíče odevzdejte v kanceláři, kuchyni či bufetu.
Psi malých plemen (do cca. 9kg) smějí být v ubytovacích prostorách jen s výslovným souhlasem vedoucího RS. V areálu se psi
smějí pohybovat pouze na vodítku po chodníčcích a nesmí travnaté plochy.
Noční klid střediska je od 23ooh. - 7ooh. Po setmění je zákaz vstupu ke všem sportovištím, dětskému hřišti, koupališti apod..
U ohnišť dbejte požární bezpečnosti a zanechejte po sobě vždy pořádek.
Zákaz vylepování čehokoliv kamkoliv mimo nástěnky v hale.
Objevené závady na pokojích je třeba nahlásit do 24 hodin od nastěhování.
Do areálu není vjezd pro rekreanty povolen, a to ani při vykládaní a nakládaní zavazadel!
Tento ubytovací řád je pro ubytované závazný a při jeho porušení je možné zrušit pobyt bez náhrady. Za jeho dodržování Vám
předem děkujeme. Zpříjemníte tím pobyt sobě i ostatním.

