návštěvní list fary v Domaslavi
prosíme člověka zodpovědného za pobyt, aby s pravidly pobytu seznámil ostatní účastníky

PŘÍJEZD
•
•
•
•
•

elektřina: zapnout vypínačem v chodbě, hned za vchodovými dveřmi vlevo, před pověšenými židlemi
voda: zapnout vodu ve sklepě, druhá místnost napravo, otočit kličkou napůl schovanou v polystyrenu
bojler: zkontrolovat, že je vypínač v poloze nahoře, v koupelně pod bojlerem
v případě výpadku proudu v patře: el. pojistky jsou na chodbě v patře nad ledničkami
wi-fi: heslo „jedendvur“. v případě nefunkčnosti vytáhnout na 10 s ze zásuvky (nad lednicemi v patře)

BĚHEM POBYTU
• odpad třídit: biologický na kompost nad ohništěm, papír, sklo a plasty do kontejneru na návsi, popelnice je
v provozu, vyváží se ve čtvrtek. horký popel sypte do plechové nádoby před farou, vychladlý pak do popelnice.

• topte uhlím (ve sklepě) a dřevem (v dřevníku - je tam i pila a sekera, klíče od dřevníku jsou na věšáku dole
•
•
•
•

v chodbě) – prosíme, naštípejte alespoň tolik dřeva, kolik sami spálíte, a přineste ho do fary, aby bylo pro další
návštěvníky suché
dojde-li vám plyn, nezbývá než dojet na benzínku do Kokašic. cenu si prosím odečtěte od nájemného.
na postele si prosím přivezte prostěradla a spacáky, bude to lepší jak pro vás, tak pro ty, kdo přijedou po vás
nestěhujte prosím nábytek ani postele. a pokud je to opravdu nutné, na konci pobytu vše vraťte zpět.
nešoupejte s ním po podlaze, musíme ji pak často lakovat.
nenechávejte nikde volně položené jídlo, jinak se na faře bude líbit myším

ODJEZD
• ukliďte prosím pečlivě celou faru
• zamést užívané místnosti a chodbu
• umýt nádobí a uklidit ho na své místo, případně poslední kousky nechat v odkapávači
• vytřít kuchyň
• umýt umyvadla v kuchyni a v koupelně
• vytřít koupelnu a všechny záchody
• lednice vypněte vypínačem v zásuvce a otevřete, aby nezapáchaly
• vypněte vodu ve sklepě
• vypněte elektřinu vypínačem u vchodu

vyúčtování

počet osob

počet nocí

dospělí 100 Kč / noc
děti (4-15 let) 75 Kč / noc
celkem Kč
veškeré zjištěné poruchy hlaste a zapište na druhou stranu tohoto listu. děkujeme!
osoba zodpovědná za pobyt a adresa, název organizace a její sídlo
(nutné uvést vždy kvůli účetnictví):
uveďte, prosím, svůj e-mail:
SOS kontakty

Josef Vajskebr
Jarek Veselák

číslo bankovního účtu

107 - 934 734 0267 / 0100

606 705 684
608 353 619

Kč

