CHATA TULAČKA – WWW.TULACKA.UNAS.CZ
Zálesí 13, 790 70 Javorník, okres Jeseník, (Olomoucký kraj)
Lubomír Řezníček, Vranová 1, 67962 Křetín, okres Blansko
Mob.: 603569366, e-mail:reznicek@kompletstav.cz

Poukaz-Předávací protokol-vyúčtování pobytu č…………….
chata „Tulačka“, Zálesí u Javorníka 13, PSČ 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:
Při příjezdu
-

zapiš stav elektroměrů vysoký a nízký tarif (přeblikává T1 a T2) a zapni hlavní jistič
ve venkovní elektroměrové skříni na rohu objektu při vstupu
zapni jističe v rozvaděči v chodbě u vstupních dveří (pokud jsou vypnuté) a vypinač
boileru(ten se při odjezdu vypíná vždy)
zapni spotřebiče jako jsou el.radiátory,kuchyňské spotřebiče, televize apod. (při
odjezdu se odpojuje od sítě)
pusť vodu hlavním uzávěrem ve sklepě (při odjezdu se vypíná)
pusť PB láhev s plynem pod dřezem v kuchyni (při odjezdu se zastavuje)
zapni el.zásobníkový ohřivač vody pod dřezem v kuchyni pokud je vypnut
potraviny můžeš uložit do ledniček v šatně

Při odjezdu – nábytek do původního stavu:
 horní velká ložnice ( 4x postel)
 levý přístavek (2xpostel)
 pravý přístavek (4xpostel)
 prostřední ložnice (3xpostel)
 malá pravá ložnice (2xpostel)
 spodní velká ložnice (4xpostel)
 společenská místnost (rozkládací sedačka dvě lůžka)
-

chatu opusť nejméně ve stavu, v jakém jsi ji přebral , úklidu se meze nekladou
zapiš stav elektroměrů vysoký a nízký tarif a vypni hlavní jistič ve venkovní
elektroměrové skříni a jističe v rozvaděči na chodbě, odpoj radiátory a TV od sítě
zavři vodu hlavním uzávěrem ve sklepě
zavři PB láhev s plynem pod dřezem v kuchyni
umyj a pootevři ledničku ,odvez si všechny potraviny (aby nebyla potrava pro myši)

Klíč a vyplněný předávací protokol vraťte v bublinkové obálce, prosím, co
nejdříve na adresu:
Lubomír Řezníček, Vranová 1, 679 62 Křetín
Peníze dle výpočtu v předávacím protokolu za pobyt pošlete, prosím, na účet:
101396059/0300.

CHATA TULAČKA – WWW.TULACKA.UNAS.CZ
Zálesí 13, 790 70 Javorník, okres Jeseník, (Olomoucký kraj)
Lubomír Řezníček, Vranová 1, 67962 Křetín, okres Blansko
Mob.: 603569366, e-mail:reznicek@kompletstav.cz

-

odpadky ukládej do plastikových pytlů (jsou v lavici v kuchyni a další ve skladové
místnosti na podestě vstupu do domu), na závěr pobytu odnes odpadky do popelnic,
cca 50m od objektu pod parkovištěm – přístřešek s popelnicemi je volně přístupný
- vyčisti používaná topidla, popel se vynáší na spodní část pozemku cca 10 m za
oplocení, nebo do ohrádky u kolny a nachystej dalšímu na podpal
Nezapomeň
- vzít s sebou povlečení
5. Televize
-

v objektu je zajištěn satelitní příjem televizních programů
TV s aktivní kartou v dekodovacím zařízení je ve spol. místnosti
Nepřelaďovat SATELIT, může dojít k zablokování – další účastník pak
neuvede do chodu !
ČT 24 a některé volné programy jedou i bez karty, pokud ale nejede většina
českých a slovenských programů, tak je deaktivovaná skylink karta- stačí
pustit program ČT1 a karta se během několika hodin znovu načte

6. Vytápění objektu
-

-

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
alternativně možno topit dřevem nebo peletami v krbu a dvou topidlech instalovaných
v přízemí – tento systém při otevřených dveřích do horních ložnic je schopen vytopit
celý objekt
ve stodole objektu jsou k dispozici pilinové brikety – pelety a dřevo na podpal –
vyúčtovává se spotřeba ve výúčtování el energie a paliva (nemusí být k dispozici po
spotřebování zásoby)
topné dřevo rovněž možno obstarat od pana Michala Ringa (mob.724236662), který
je zajišťuje ve vlastní režii

7. Vyúčtování pobytu:
cena pobytu
zaplacené zálohy

celkem za pobyt:

……………………..Kč
……………………… Kč

……………………. Kč

Podpis účastníka: ……………………………………………

datum: ………………………………….

Podpis pronajímatele: …………………………………….

datum: ………………………………….

Klíč a vyplněný předávací protokol vraťte v bublinkové obálce, prosím, co
nejdříve na adresu:
Lubomír Řezníček, Vranová 1, 679 62 Křetín
Peníze dle výpočtu v předávacím protokolu za pobyt pošlete, prosím, na účet:
101396059/0300.
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Vyúčtování el. energie a paliva č: …………………
chata „Tulačka“, Zálesí 13 u Javorníku (PSČ 790 70)

1.Účastník pobytu:………………………………………………………………
2.Stav elektroměrů:
příjezd:
odjezd:

………………… T1
………………… T1

………………….T2
………………….T2

celkem spotřeba el.energie (T1 + T2)…………………. kWhod

3. Vyúčtování el. energie a paliva:
el.energie

celkem kWhod (T1+T2 ………….

x 3,50 Kč

…………………… Kč

peleta bal. 10kg

celkem balení

………….

X

50 Kč

..……………….. Kč

………….

X1200 Kč

...………………. Kč

topné dřevo nezajišťované správcem v m3
(koš u kamen v předsíni cca 0.5 m3)

Celkem el. energie a palivo:

Podpis účastníka:

…………………………………………

.….……………… Kč

datum: ………………………………

Klíč a vyplněný předávací protokol vraťte v bublinkové obálce, prosím, co
nejdříve na adresu:
Lubomír Řezníček, Vranová 1, 679 62 Křetín
Peníze dle výpočtu v předávacím protokolu za pobyt pošlete, prosím, na účet:
101396059/0300.

