Ubytovací a provozní řád
Rybářská chata Nemilka, platný od 1.ledna 2019
1. ČRS,z.s., MO Zábřeh provozuje chatu na hrázi přehrady Nemilka. Chata je pronajímaná v průběhu celého
roku členům ČRS,z.s. a jejich rodinným příslušníkům dle jejich požadavku a za ceny dle platného ceníku.
Objednatel je povinen prokázat členství v ČRS,z.s. členskou legitimací. Nájemci nesmějí přenechat
pronajatou chatu třetím osobám. Kapacita chaty je 5 lůžek ve dvou pokojích. Maximální počet ubytovaných
je 5 osob. Ubytovaný je povinen použít vlastní povlečení a prostěradlo, nebo spacák.
2. Chata je vybavena kuchyňkou s možností využití elektrospotřebičů – sporák, mikrovlnná trouba,
rychlovarná konvice a lednice s mrazákem. Další elektrospotřebiče lze používat jen s platnou revizí. Dále
je chata vybavena sprchovým koutem a jídelním koutem.
3. Je zakázáno provádět jakékoliv stavební a konstrukční úpravy chaty, přemisťovat vnitřní vybavení
a zasahovat do elektroinstalace. Jakoukoliv závadu je nutné neprodleně hlásit správci.
4. Parkování motorových vozidel ubytovaných osob je povoleno na vyhrazeném místě před chatou
(3 parkovací místa), případná další motorová vozidla je možné zaparkovat pod hrází (u hlavní silnice).
5. Před samotným ubytováním je nutné vyplnit Předávací protokol . Ten slouží především k tomu, aby
nájemce stvrdil svým podpisem převzetí klíčů (2 klíče od chaty, 1 klíč od závory pod hrází
a 1 klíč od branky na hrázi) a seznámení se s ubytovacím a provozním řádem. Při nástupu na chatu poučí
ubytovaného správce, který zároveň kontroluje stav chaty, její vybavení a zaznamenává do předávacího
protokolu stav elektroměru a vodoměru.
6. Před ukončením pobytu je povinen ubytovaný chatu uklidit, odpadky odvést na vlastní náklady, umýt
a očistit použité vybavení včetně el. spotřebičů. Před odchodem zkontrolovat vypnutí všech
el. spotřebičů ze zásuvky a otevřít dveře ledničky. Řádný stav chaty vč. vybavení společně s ubytovaným
před jeho odjezdem kontroluje správce chaty, který mimo jiné opíše do předávacího protokolu stav
elektroměru a vodoměru. Množství spotřebované el. energie a vody je ubytovaný povinen uhradit
hotově dle platného ceníku. Počítá se každá započatá kWh.
7. Ubytovaný předá správci při ukončení pobytu vydané klíče. Zjištěné závady a poškození chaty nahlásí
ubytovaný správci chaty. Poškozené či zničené věci budou ubytovanému předepsány k úhradě.
8. V celé chatě a okolí je nutné udržovat pořádek a čistotu. Rozdělávání ohňů včetně grilování mimo
vyhrazený prostor ohniště je zakázáno. Každý kdo rozdělá oheň ve vyhrazeném prostoru, jej musí mít
neustále pod kontrolou a po ukončení akce je povinen tento bezpečně a zodpovědně uhasit.
9. Ubytovaný je povinen brát ohled na ostatní lovící ve smyslu dodržování klidu v chatě a okolí. Chata
není pronajímána za účelem pořádání hlučných oslav a podobných akcí a obtěžování ostatních rybářů a
klidného rázu okolní krajiny nadměrným hlukem bude považováno za hrubé porušení ubytovacího a
provozního řádu.
10. Provozovatel objektu neručí za cenné věci ani majetek ubytovaných v chatě, ani za věci ponechané
v automobilu na odstavné ploše, ani za eventuální poškození automobilu na odstavné ploše.
11. Rybářská stráž má volný přístup ke člunu, který je umístěn v garáži, a to i v nočních hodinách. Člun
slouží pouze pro potřeby rybářské stráže a ubytovaní k němu nemají přístup.
12. Možnost lovu ryb je stanovena podle rybářského řádu mimo zakázané úseky (označeno tabulemi).
13. Přítomnost psů osob ubytovaných v chatě je povolena. Majitelé psů jsou odpovědni za to, že pes
nebude volně pobíhat či znečišťovat chatu a její okolí.

14. Hrubé porušení tohoto ubytovacího a provozního řádu může vést k předčasnému ukončení pobytu bez
náhrady. Za hrubé porušení se považuje mj. zásah do elektroinstalace chaty či přemisťování vnitřního
vybavení chaty.
15. Příjezd a odjezd: Nástup na pobyt je možný vždy v 15.00 hodin, pokud není předem dohodnuto
se správcem jinak. Ukončení pobytu, tedy opuštění chaty a její předání je v den odjezdu vždy
ve 12.00 hodin, pokud není předem se správcem dohodnuto jinak.
16. Rezervace: předběžnou rezervaci pobytu je možno provést výhradně vyplněním objednacího formuláře
na webových stránkách www.crszabreh.cz. Rezervace bude závazně potvrzena či zamítnuta dle aktuální
obsazenosti požadovaného termínu.
17. Úhrada zálohy a doplatek: záloha ve výši 50% bude požadována vždy kromě případu, kdy je pobyt
rezervován 5 a méně dnů před nástupem. Záloha musí být uhrazena nejpozději do 5 pracovních dnů
od obdržení závazného potvrzení rezervace. Pokud nebude záloha ve stanovené lhůtě uhrazena,
rezervace zaniká. Záloha musí být uhrazena převodem na účet MO ČRS,z.s. Zábřeh č.ú.1902293329/0800. Doplatek 50% do celkové ceny pobytu je hrazen hotově při nástupu na chatu do
rukou správce. Záloha je nevratná.
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