Pokyny k ubytování na skautské základně Chlébské

500m

Nejpozději dva dny před vaším příjezdem
základna
kontaktujte pana Svobodu (tel. 725817041).
Upřesněte mu počet osob a čas vašeho
směr
příjezdu/příchodu na Chlébské.
směr
Hodonín
Během pobytu se řiďte provozním řádem základny,
Dolní Čepí
který je vyvěšen na základně a je vám také poslán
emailem spolu se smlouvou. Pokud vám pan Svoboda
nepředává základnu osobně, pak klíč k hlavní budově
najdete v kódové skříňce na dřevníku za hlavní
budovou. Kód vám pošle pan Svoboda přes SMS.
Další klíče visí na věšáku v kuchyni.
V hlavní budově zapněte elektřinu otočením
hlavního vypínače v rozvaděči vlevo v předsíňce.
Sběr
Zapněte vodu otočení červeného ventilu vpravo
odpadu
v úklidové místnosti. Otevřete plynovou bombu
umístěnou vlevo ve skříňce vedle sporáku.
Hasičská
Elektrické přímotopy zapínejte pouze po dohodě
zbrojnice
s panem Svobodou. V případě topení elektřinou platí
kaplička
vyšší zimní ceny. Topení doporučujeme při poklesu směr
průměrných teplot pod 15°C. Ve zděné budově je Nedvědice
možné dále používat topné žebříky a topit dřevem
v krbových kamnech v kuchyni, což je bez příplatku. Dřevo do kamen je v dřevníku za hlavní budovou.
Třiďte odpad dle pokynů vyvěšených na základně. Veškeré odpadky odneste – můžete je uložit na
sběrné místo ve vesnici (třídí se plasty, sklo, ostatní).
Spaní je v dřevěných chatkách v pokojích po třech až pěti lůžkách s matracemi a v podkroví hlavní
budovy na matracích na dřevěné podlaze. Povlečení ani lůžkoviny neposkytujeme.
Na základně je k dispozici kuchyň vybavená sporákem na PB s elektrickou troubou, mikrovlnnou
troubou, ledničkou s mrazákem a kuchyňským náčiním (velké i malé hrnce, varná konvice, příbory a talíře
pro až 40 osob, struhadla, vařečky, kuchyňské nože atd.).
Sociální zařízení je zvlášť pro ženy a muže, na každém dvě splachovací WC, dvě umyvadla a jeden
sprchový kout. Doporučujeme si přinést vlastní toaletní papír a mýdlo.
Uvnitř budov se přezouvejte, ušetříte si tak uklízení. Do podkroví hlavní budovy se vyzouvejte.
Před odchodem je nutné, abyste základnu uklidili podle seznamu úklidu, který jste obdrželi spolu se
smlouvou. Seznam úklidu si předem vytiskněte a odškrtávejte si provedené práce. Na závěr vyfoťte
všechny používané prostory na důkaz vašeho úklidu. Fotografie spolu s vyplněným seznamek úklidu
pošlete po návratu emailem panu Svobodovi. Opouštějte základnu aspoň v takovém pořádku, jakou jste
ji přebírali. Pokud zjistíte, že nebylo na základně už při vašem příchodu někde uklizeno nebo bylo něco
rozbito či poškozeno, oznamte to ve vlastním zájmu ihned panu Svobodovi! Pokud sami něco rozbijete
či poškodíte, budeme po Vás nuceni požadovat urychlenou nápravu na vaše náklady, nebo odpovídající
finanční náhradu! Při odchodu zastavte plyn, vodu a elektřinu, základnu zamkněte a klíč vložte do
schránky.
Nájemní poplatek závisí na počtu osob a délce pobytu. Pro skupiny kolem 15 osob na dvě noci činí
v létě 80 Kč za dítě a noc, a 140 Kč za dospělého a noc, v zimě pak 95 Kč, respektive 160 Kč. Členům
Junáka poskytujeme slevu nejméně 10%. Další slevy až 20% poskytujeme velkým skupinám a na delší
pobyty. Minimální částka za pronájem je však 750 Kč za noc v létě a 1000 Kč za noc v zimě, což
uplatňujeme především v případě velmi malých skupin nebo při pobytu na jednu noc.
Rezervace se provádí na základě uzavřené nájemní smlouvy, kterou vám zašleme. Obvykle
požadujeme zálohu ve výši zhruba 30 % převodem na náš účet. Doplatek nájemného probíhá převodem
na náš účet obvykle do dvou dnů po ukončení pobytu, kdy vám pan Svoboda pošle doplatkovou fakturu.
Po dohodě je možná i platba v hotovosti.
Prosím, dbejte na pořádek a šetřete vybavení základny, neplýtvejte vodou ani elektrickou energií,
třiďte odpad!
Podrobnosti o základně včetně fotografií naleznete v přiloženém letáku, na Internetu na adrese
www.chlebske.org, nebo na našem FB profilu www.facebook.com/chlebske/.
Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte kontaktovat pana Svobodu. Budeme také velmi
rádi, pokud se zapíšete do naší kroniky a po pobytu nám sdělíte své dojmy (dobré i špatné) z Vašeho
pobytu na naší základně!
Přejeme Vám krásný pobyt na Chlébském!
Kontakt: Radomír Svoboda, tel. 725817041, email zakladna@chlebske.org, www.chlebske.org
Majitel: Junák - český skaut, středisko Mafeking Brno, z. s.
Junák – český skaut, základna Chlébské

1. 6. 2020

