
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomatický servis 
Vádav~ké námě~tí 816/49, 11.121 Praha 1 

tel.: +420 224 4031.12, e~mail: info@ds.cz 
www.ds.cz 

PROVOZNÍ ŘÁD 

Školícího a rekreačního střediska Harrachov 

Vážení rekreanti, 

1. pobyt začíná dnem nástupu uvedeným na přihlášce k rekreaci v čase předem 
dohodnutém se správcem střediska, konkrétně v hodinách od 13:00 do 14:00 

nebo od 18:00 do 20:00. Při zahájení rekreace je každý povinen odevzdat 
správci vyplněnou a potvrzenou přihlášku. V den ukončení pobytu je pokoj 
předán správci střediska v době od 10:00 do 10:30. Ve výjimečných případech 
lze dohodnou i jinou dobu jak nástupu, tak dobu ukončení pobytu, avšak pouze 
se souhlasem správce střediska. Povinností správce je osobní předání a 
převzetí pokojů včetně klíčů a lůžkovin, 

2. každý je povinen užívat vybavení a všechny prostory střediska tak, aby 
nedocházelo k svévolnému poškození majetku provozovatele. Případné vzniklé 
závady, škody nebo ztráty vybavení je nutné neprodleně nahlásit správci. 
Provozovatel může uplatňovat škodu i v plné výši na osobě, která úmyslně 
nebo svojí nedbalostí škodu způsobila, 

3. ve všech společných prostorách - společenské místnosti, chodbách, kuchyni, 
sauně, lyžárně, koupelnách a WC je každý povinen udržovat pořádek a čistotu. 
V celém prostoru střediska mimo prostor lyžárny a místnosti bot v suterénu se 
používá domácí obuv. Pro parkování vozidel je vyhrazeno parkoviště na parcele 
střediska, 

4. k přípravě jídel slouží výhradně kuchyně v přízemí střediska. Veškeré vybavení 
kuchyně - el. spotřebiče a nádobí slouží k volnému použití. Použité nádobí má 
každý za povinnost uložit zpět čisté bezprostředně po jeho využití na 
vyhrazené místo. Doplňování mycích a čistících prostředků zajišťuje správce 
střediska, 

5. lyžařská výbava, saně, boby, a podobně, se ukládají pouze na místa k tomu 
určená /lyžárna, botník/. K voskování lyží slouží výhradně lyžárna, 

6. každý je povinen dodržovat stanovená bezpečnostní a požární opatření. V 
případě požáru jsou všechny osoby, které se zdržují ve středisku, povinny řídit 
se požárně poplachovou směrnicí, umístěné na chodbách střediska, 

7. použití sauny ve vyhrazené době určuje správce střediska, saunu je možné po 
využívat po provedeném poučení správcem střediska a pro potřebu časového 
využití je třeba předem provést zápis do „Knihy sauny". Po ukončení saunování 
musí být sauna vypnuta. Je zakázáno polévání kamenů na saunových kamnech 



 

 

 

 

 

vodou. Na pokojích je zakázáno používat spotřebiče jako jsou: elektrické a 
propanové teplomety, ponorné el. vařiče, žehličky a propanové vařiče. 

Používání venkovního ohniště je dovoleno v souladu s místní vyhláškou a se 
souhlasem správce střediska. U ohně musí být zajištěn dohled, po skončení 
musí být oheň uhašen a ohniště uklizeno, 

8. pro všechny osoby platí zákaz odstraňování krytů z el. svítidel a el. zařízení a 
není dovoleno zasahovat do elektrické instalace. Nabíjení AKU baterií 
motorových vozidel není dovoleno, 

9. v celém areálu platí přísný zákaz kouření, 

10. ten, komu byly přiděleny klíče, dbá, aby do střediska nebyl umožněn vstup 
nepovolaným osobám, 

11. každý, kdo vychází na hřebenovou túru, je povinen zapsat se do „Knihy 
vycházek" s uvedením předpokládaného směru trasy a času návratu, 

12. k poskytnutí první pomoci slouží lékárnička umístěná v kuchyňce, 

13. provozovatel neodpovídá za ztráty finančních hotovostí, šperků a cenností, 

14. pro celé středisko je stanovena doba nočního klidu od 22:00 do 07:00. Doba 
nočního klidu se nevztahuje na provoz společenské místnosti/ sledování TV, 

15. psi a ostatní zvířata nejsou ve středisku povolena. 

V Praze, dne 20. února 2020 Ing. Marin Pohl 
ředitel Diplomatického servisu 


