Vyúčtování ubytování
Chata 9. střediska Junáka v Olomouci
Termín ubytování:

___________________________________________

Jméno vedoucího akce:
Adresa:

_______________________________________

____________________________________________________________________________

Telefon: _________________________ E-mail:

____________________________________________

Údaje pro fakturaci:
Organizace:
Adresa:

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

IČO: ______________________________
Vyúčtování elektřiny a ubytování:
Tarif

Počáteční stav

Konečný stav

Rozdíl

Sazba

VT

x 5 Kč

NT

x 5 Kč

Výsledek

Počet dětí nad 6 let, studentů:____ Počet nocí: ____ Cena (osoby x noci x 60 Kč): ________________ Kč
Počet dospělých:

____ Počet nocí: ____ Cena (osoby x noci x 90 Kč): ________________ Kč
Součet: _________________ Kč
Celkem za elektřinu: _________________ Kč
Váš dobrovolný příspěvek na Severku: _________________ Kč

Celkový součet (minimální cena za půjčení Severní Hvězdy je 600 Kč za noc): _________________ Kč
Datum a podpis vedoucího:

_____________________________________________________________

Kompletně vyplněný formulář (obě strany) a klíče doručte do 3 dnů na adresu správce.
Pobyt můžete zaplatit při předání klíčů nebo bankovním převodem na účet,
č. ú.: 2001200214 / 2010, VS: DDMMRR (první den Vašeho pobytu)
Kontakt na správce: Terezie Tesaříková
mobil: 775 235 601, e-mail: terezie.tesarikova@gmail.com

Příjezd

Pokyny
Úklid okolo chaty
Zápis stavu elektroměru
Kontrola neporušených plomb na hasicích přístrojích (2x přízemí, 2x patro)
Kontrola závad v chatě
Zavření všech oken a okenic
Matrace rozložené v jedné vrstvě v horní velké místnosti
Zameteno, vytřeno
Čisté sprchy a záchody
Čistá kuchyň, umyté a uklizené nádobí
Vynesený popel a biologický odpad na kompost
Doplněné dřevo v kuchyni, u krbu, u kotle, u kamen + nasekané třísky
Odvezené všechny odpadky
V celé chatě nejsou žádné potraviny
Vypnutá, čistá a otevřená lednička
Vypnutý bojler v kotelně (voda do kuchyně)
Vypnutý bojler pod schodištěm – spínač na stěně (voda do sprch)
Zkontroluj počet a bezvadný stav: 2x sekera (větší a střední)
Zkontroluj počet a bezvadný stav: 1x štípací kladivo, 1x klín + palice
Zkontroluj počet a bezvadný stav: 2x rámová pila
Zkontroluj počet a bezvadný stav: 1x lopata, 1x hrábě, 1x venkovní koště

Odjezd

Připomínky a seznam závad na chatě
Další informace
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Elektroměr je umístěn vedle vstupních dveří.
Spínač čerpadla je umístěn na stěně v malé místnosti za kotlem. Pokud nejde elektřina, neteče
voda. Studna s ruční pumpou je vpravo od objektu – vodu převařujte.
Tuky vytřete z nádobí papírem a spalte, zanáší čističku.
Do odpadu nepatří vložky, hadry, slupky, igelit, písek atd., ničí se čerpadlo čističky! Vodu po
vytření podlah vylévejte mezi stromy.
Chemie obsahující chlór ničí bakterie v čističce!
Vše, co si na Severku přivezete, odvezte zpět po použití s sebou do civilizace. Je výslovný
zákaz odnášení odpadků k turistickému přístřešku nebo do koše na nádraží!
Na Smilově není obchod ani telefonní signál.
Oheň rozdělávejte jen na ohništi vedle chaty, dřevo si přineste z lesa.
Na louce nesmí zůstat kameny, klacky apod. (ničí se sekačka).
Biologický odpad + popel noste na kompost na kraji louky (po proudu potoka).
V zimě a za deště používejte zadní vchod od potoka a přezouvejte se v celém objektu. V letním
suchém období lze využít i vchod přímo do jídelny. Do podkroví se přezouvejte vždy!
Zapište zápis do kroniky. Případné závady, které na chatě objevíte, zapište i do knihy závad.
Severní Hvězda je majetkem 9. středisko Junáka, nekazte nám svým chováním dobré vztahy
s ostatními chataři.

