CHATA TULAČKA – WWW.CHATATULACKA.CZ
Zálesí 113, 790 70 Javorník, okres Jeseník, (Olomoucký kraj)
Petr Řezníček, Vranová 130, 679 62
tel. 736 175 833, e-mail: info@chatatulacka.cz

Poukaz-Předávací protokol-vyúčtování pobytu č.: .........................
chata „Tulačka“ Zálesí u Javorníka 113, 790 70

1.Termín pobytu:
zahájení: ……………… ukončení:………………..

celkem nocí: …

2.Účastník pobytu: …………………………………………………………………………………….
3.Údaje o pobytu:
(inventář,ztráty,poškození,poruchy,problémy,hodnocení apod)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.Nejdůležitější pokyny:
Vezměte si s sebou povlečení na postele.
V zimním období:
- V případě nepřístupné cesty k chatě použijte parkoviště pod chatou (asi 30m od
chaty),vpravo ve směru jízdy od Javorníku.
- Pokud je třeba proházet sníh pro otevření brány, pak ve stodole vlevo za vraty je
potřebné nářadí.
Při příjezdu:
-

-

-

Zapište stav elektroměru vysoký a nízký tarif a zapněte hlavní jistič ve venkovní
elektroměrové skříni na rohu objektu při vstupu (klička od dvířek je za vstupními
dveřmi u el.rozvaděče,nebo visí nad elektroměrovou skříní venku).
Zapněte jističe v rozvaděči v chodbě u vstupních dveří (pokud nejsou zapnuty).
Překontrolujte zapojení spotřebičů jako jsou el. radiátory,kuchyňské spotřebiče,
televize apod.(standardně by měly být zapojeny a seřízeny – pokud ne, pak je
zapojte do zásuvek a u el. radiátorů pusťte vypínači a seřiďte výkon a teplotu
termostatem v těch místnostech ve kterých hodláte topit). V sociálce se pevné el.
radiátory nevypínají a jsou nastaveny na plný výkon.
Pusťte PB láhev s plynem pod dřezem v kuchyni, případně zapněte hlavní vypinač
el.sporáku nad sporákem.
Ohřívač vody 10l pod dřezem je zapojený a seřízeny(jen překontrolovat).
Zapněte el. zásobníkový ohřívač vody 120l v sociálce hl. vypínačem u boileru,
pokud je vypnut (nesvítí kontrolka), boiler je nastaven na E – teplota vody cca 50°C.
potraviny můžete uložit do ledniček v šatně.

Klíč a vyplněný předávací protokol vraťte v bublinkové obálce, prosím, co nejdříve na
adresu:
Petr Řezníček, Vranová 130, 679 62 Křetín
Peníze dle výpočtu v předávacím protokolu pošlete, prosím, na účet: 217363769/0300.

CHATA TULAČKA – WWW.CHATATULACKA.CZ
Zálesí 113, 790 70 Javorník, okres Jeseník, (Olomoucký kraj)
Petr Řezníček, Vranová 130, 679 62
tel. 736 175 833, e-mail: info@chatatulacka.cz

Při odjezdu:
-

Uveďte prosím nábytek do původního stavu!
zavřete PB láhev s plynem pod dřezem v kuchyni
umyjte a pootevřete ledničky ,odvezte si všechny potraviny (aby nebyla
potrava pro myši)
odpadky uložte do plastikových pytlů (jsou v lavici v kuchyni a nebo na lavici v
šatně), na závěr pobytu odneste odpadky do popelnic, cca 100m od objektu na
parkoviště směr Javorník
vyčistěte používaná topidla,studený popel se vynáší na spodní část pozemku
cca 10 m za oplocení, nebo v zimě do ohrádky u stodoly. Nachystejte dalšímu
na podpal.
překontrolujte zavření oken
chatu opusťte v uklizeném stavu
zapište si stav spotřebovaných pelet a dřeva
zapište stav elektroměrů vysoký a nízký tarif a vypněte hlavní jistič ve
venkovní elektroměrové skříni!

5. Televize, MULTIBOX, přehravač VHS – nepředělávat zapojení !!!
V objektu je zajištěn satelitní příjem televizních programů SKYLINK s automatickým
laděním stanic..
6. Vytápění objektu:
Elektřinou:
Zajištěno el. radiátory ve všech místnostech, je třeba jen zapnout v místnostech, kde
se chce vytápět, termostatem nastavit požadovanou teplotu, případně zapnout
ventilátor (systém TURBO), u většiny radiátorů lze regulovat výkon – 800w,
1200w,2000w.
Může se stát, že při puštění všech radiátorů a ohřívačů vody vypadne jistič pro
přetížení – ubrat na max. Výkonu.
Dřevem:
Alternativně možno topit dřevem nebo peletami v krbu a dvou topidlech instalovaných
v přízemí (pozor na pelety z tvrdého dřeva – mají velkou výhřevnost –
nepřikládat do velkého krbu více než 3 Ks a do malých kamen max. 1 ks).
Tento systém při otevřených dveřích do horních ložnic je schopen vytopit celý objekt.
Ve stodole objektu je většinou k dispozici palivo, které se musí naštípat, kdo neumí,
tak topí elektřinou či peletami – pelety lze nakoupit v Javorníku ve stavebninách
(dokonce i o víkendu). Na štípaní dřeva je ve stodole palice, klíny a štípací sekery.
Štípání dřeva je na vlastní nebezpečí !!!
Spotřeba dřeva a pelet se vyúčtovává ve vyúčtování el. energie a paliva

Klíč a vyplněný předávací protokol vraťte v bublinkové obálce, prosím, co nejdříve na
adresu:
Petr Řezníček, Vranová 130, 679 62 Křetín
Peníze dle výpočtu v předávacím protokolu pošlete, prosím, na účet: 217363769/0300.

CHATA TULAČKA – WWW.CHATATULACKA.CZ
Zálesí 113, 790 70 Javorník, okres Jeseník, (Olomoucký kraj)
Petr Řezníček, Vranová 130, 679 62
tel. 736 175 833, e-mail: info@chatatulacka.cz

Vyúčtování pobytu - el. energie a paliva pobyt č.: ……
chata „Tulačka“

Účastník pobytu: ……………………………………………………………………………………..
Pobyt od …………………..

Do ……………….

To je ………………… nocí

Stav elektroměrů:
příjezd:
odjezd:

…………………VT
…………………VT

………………….NT
………………….NT

celkem spotřeba el.energie (VT + NT)…………………. kWhod
Vyúčtování el. energie a paliva:
el.energie

celkem kWhod (VT+NT)…………….

x 3,20 Kč

…………………… Kč

peleta z měkého dřeva

celkem balení

…………….

X 55 Kč

...……………….. Kč

peleta z tvrdého dřeva

celkem balení

…………….

X 65 Kč

...……………….. Kč

…………….

X 1000 Kč

....………………. Kč

topné dřevo v m3

(železná klec na dřevo u kamen v předsíni je cca 0.5 m3)

CELKEM EL. ENERGIE A PALIVO

….……………… Kč

Vyúčtování pobytu:
cena pobytu

…..

nocí

………….. Kč/noc

složená záloha

CELKEM ZA POBYT:
CELKEM ZA POBYT, EL. ENERGII A PALIVO:

……………….. Kč
……………….. Kč

……………….. Kč
……………. Kč

Podpis účastníka: ……………………………………………

datum: ………………………………….

Podpis pronajímatele: …………………………………….

datum: ………………………………….

Klíč a vyplněný předávací protokol vraťte v bublinkové obálce, prosím, co nejdříve na
adresu:
Petr Řezníček, Vranová 130, 679 62 Křetín
Peníze dle výpočtu v předávacím protokolu pošlete, prosím, na účet: 217363769/0300.

