Interna Zábřeh s.r.o. Jiráskova 24, Z á b ř e h
Rekreční

středisko

Mělice

Zásady a podmínky pobytu
Rekreační středisko Mělice se nachází 2 km od Přelouče a cca 6 km od Pardubic u písčitého
jezera o rozloze cca 110 ha (viz. mapka)

1. Rekreační středisko Mělice má kapacitu 8 míst (pokoj 2-lůžkový, dva pokoje 3lůžkové) s využitím samostatné společné kuchyňky a sociálního zařízení.
Kuchyň je vybavena ledničkou s mrazicím boxem, televizí, mikrovlnnou troubou
s grilem, varnou deskou a kompletními sadami nádobí a příborů.
2. Rekreační středisko je pronajato od SK Nemošice a na základě smlouvy může
Interna Zábřeh s.r.o. využívat toto zařízení k výběrové rekreaci.
3. Zaměstnanci našeho ZZ, včetně rodinných příslušníků se mohou informovat na
termíny pobytu u ing. Pavla Špičky, tel. 583448280. Před zahájením pobytu bude
uzavřena písemná smlouva s hotovostní úhradou za užívání uvedených prostor.
Účastníci rekreace si zároveň po uzavření smlouvy vyzvednou u pí. Bartoškové
povlečení a po ukončení rekreace toto neprodleně vrátí. Účastník rekreace dále
obdrží 1 ks klíče od brány areálu, 1 ks klíče od kuchyňky a klíče od pokojů. které po
ukončení rekreace neprodleně vrátí! Klíče od sociálního zařízení budou k dispozici
v kuchyňce.
4. Cena za lůžko/den pobytu včetně povlečení postelí činí pro zaměstnance a rodinné
příslušníky 65,- Kč (vč. DPH). V termínu od 1.9.2016 činí cena 30,- Kč.
5. Cena za lůžko/den pobytu včetně povlečení postelí činí pro cizí 165,- Kč. V termínu
od 1.9.2016 ční cena 100,- Kč.
6. Rekreace je organizována v týdenních intervalech od soboty 12,00 hod. do
následující soboty 12,00 hod. nebo v jinak dohodnutých termínech.

Povinnosti účastníka výběrové rekreace:
1. Při nástupu na rekreaci převzít a zkontrolovat počty, stav a funkčnost vybavení dle
přiloženého seznamu včetně kontroly úklidu místností. Toto zaznamená v „Knize
předání“.
2. V „Knize předání“ zaznamenat závady, vzniklé během pobytu. Provozní závady, které
brání využívání zařízení nahlásit neprodleně p. Radovanu Špičkovi, tel. č. 731501404.
3. Udržovat místnosti a prostranství před pokoji v pořádku.
4. Dodržovat hodiny nočního klidu.
5. Uzamykat při odchodu místnosti a uzavřít bránu areálu, aby se zabránilo případným
krádežím vybavení.
6. Před používáním jednotlivých přístrojů je nutné se seznámit s návody na jejich použití
(televize, mikrovlnná trouba, varná deska, videorekordér apod.).
7. Pravidelně kontrolovat stav a množství vody v nádobě pod dřezem, aby nedošlo
k přetečení. Obsah vylévat do WC. Zakazuje se vylévat splaškové vody mimo septik.
8. Z důvodu železité vody je třeba vařit z vody nakoupené nebo dovezené.
9. V areálu je zakázáno chytání ryb.
10. Používat hřiště za mokra se zakazuje. Po ukončení užívání hřiště je nutné toto zamést.
11. Z hygienických důvodů si každý účastník vezme s sebou potravinové doplňky (sůl,
cukr, koření apod.), hygienické a čisticí prostředky. Žádáme, aby zbytky byly
odvezeny nebo zlikvidovány.
12. Dodržovat bezpečnostní, protipožární, hygienické a jiné obecně závazné předpisy,
řídit se pokyny provozovatele.
13. Umožnit kontrolu sportovního areálu pronajímatelem (zástupcem SK Nemošice
panem Ledvinou).
14. Při ukončení pobytu je třeba provést úklid sociální místnosti, pokojů, kuchyňky tak, že
budou umyty podlahy. Provést úklid prostranství před pokoji. Odpadky budou uloženy
do plastových pytlů a uloženy na místo k likvidaci.
15. Parkování vozidel je možné pouze před studnou (max. 3 auta).
16. Zakazuje se používat elektrické a plynové přímotopy!!
17. Používat vždy jen jednu z loděk. Loďky u mola budou vytažené na břeh.
18. Stoly a židle budou uzamčeny v místnosti kuchyňky.
19. Při ukončení rekreace zkontrolovat počty, stav a funkčnost vybavení a zaznamenat
toto v „Knize předání“.
20. Účastník rekreace nese plnou majetkovou odpovědnost za způsobenou škodu!
21. Nevyužívat areál pro pobyt osob nad rámec smluvního ujednání!

V Zábřehu dne 28.6.2016

Za Internu Zábřeh s.r.o.
ing. Špička Pavel
jednatel

