Domový poriadok a fungovanie 1-2
1. Prvý krok: Skontrolujte únikové cesty, hasiace prístroje, prvú pomoc, pokyny pre
protipožiarnu ochranu (umiestnené na schodisku 1. poschodia, v chodbách, miestnostiach).
2. Správajte sa prosím ako doma: S miestnosťami, našim inventárom a vybavením manipulujte
opatrne a s rešpektom, aby si to mohli všetci užívať.
3. Vyvetrajte prosím vašu izbu každý deň po dobu 5 až 15 minút. Ak ste preč dlhšie ako 2 dni,
informujte o tom správcu a sklopte vaše okno, aby ste predišli plesniam a vždy si užívali
čerstvý vzduch.
4. Po opustení domu nechajte všetky dvere a okná zatvorené, aby ste zabránili vlámaniu,
krádeži a poškodeniu vodou (dažďom). Nikdy nezakliesňujte ani neblokujte žiadne vstupné
dvere do budovy alebo požiarne dvere s horným automatickým zatváračom dverí vo vnútri
budovy.
5. Fajčite prosím iba v našej priestrannej zastrešenej vonkajšej časti v prízemí. Nájomníci z
najvyššieho poschodia môžu využívať aj balkón, ktorý sa tam nachádza. Neprirodzené teplo,
dym, najmä cigaretový dym vo vnútri budovy okamžite spustí hlasný požiarny poplach a
zavolá požiarnu službu.
6. Majte na zreteli: bezpečnosť ako prvá! Spustený požiarny poplach musí byť okamžite
skontrolovaný na mieste kedykoľvek, cez deň alebo v noci a musí byť deaktivovaný priamo
technikom a/alebo hasičskou službou.
7. Zaobchádzajte s inými tak, ako by ste chceli, aby oni zaobchádzali s vami a správajte sa
slušne k iným ľudom žijúcim v budove. Buriči, výtržníci, násilníci alebo opilci môžu
očakávať, že budú vyhostení naším správcom. To isté platí pre ľudí, ktorí obťažujú
ostatných, správajú sa rasisticky alebo diskriminačne a v prípade porušenia domového
poriadku.
8. Prosím, buďte ohľaduplní k susedom v a okolo nášho zariadenia. Nekričte pred domom
alebo na parkovisku, nebúchajte dverami a v miestnosti udržujte hlasitosť na nízkej úrovni.
V budove máme najlepšie možné izolačné steny.
Zákonná doba odpočinku sa uplatňuje od 22:00 do 8:00. Počas tohto času prosím
nepoužívajte práčky a sušičky.
9. Mesačne vám poskytujeme čistú posteľnú bielizeň zadarmo, s možnosťou výmeny každé dva
týždne za príplatok 8,50 €/lôžko. Ako alternatívu si môžete posteľnú bielizeň kedykoľvek
sami oprať a vymeniť. V suteréne nájdete naše moderné priemyselné práčky, ktoré dokonale
perú a tiež sušia všetkú vašu bielizeň za len 40 minút a za nízky poplatok.
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10. Majte na zreteli, že nie sme hotel a chceme, aby všetky náklady za váš pobyt boli nízke.
Postarajte sa o vlastnú stravu a získajte lacný obytný priestor. Prineste si iba vlastné riady,
uteráky a sušič vlasov. V prípade potreby si od nás môžete požičať súpravu riadu za vklad 30
€ a/alebo súpravu riadu za 10 € za kus. Po použití ju odovzdajte späť, vyčistenú a
nepoškodenú (žiadne spálené hrnce/panvice atď.) a dostanete svoj vklad späť.
11. Po použití všetkých spoločných miestností ich nechajte tak, ako ste ich našli. Ihneď po
každom použití vyčistite stoly, kuchynské pracovné dosky, plechy na pečenie a mikrovlnné
rúry alebo sporáky a po každom použití vždy uzamknite riad v osobnej kuchynskej skrini
alebo v obývacej izbe. Udržiavajte toaletu a sprchy čistými.
12. Kladieme veľký dôraz na naše životné prostredie a recyklovanie. Prosím, rozdeľte odpad na
organický, žltý (plast a balenia), zvyškový odpad a papier. Všade nájdete vhodné nádoby na
odpad, ktoré domovník rád vyprázdni hneď po naplnení. Nádoba na likvidáciu odpadového
skla je len 100 metrov od prednej časti ulice.
13. Nečistite prosím špinavé topánky v budove. Ak máte silne zašpinené pracovné odevy,
vymeňte ich už pri práci a pani upratovačka vám bude vďačná.
14. Vo vašej súkromnej miestnosti ste zodpovední za čistotu a poriadok. Ak ste s nami dlhšie
obdobie, správca vám po konzultácii rád poskytne čistiace pomôcky a podporu. Prosím, pri
odhlásení vždy nechajte vašu izbu a náš majetok úplne vyčistený.
15. Ak zistíte akékoľvek poškodenia, nahláste nám ich okamžite po nasťahovaní. Ak ste niečo
poškodili, nahláste nám to okamžite, aby ste predišli následným škodám.
16. V zásade nenechajte cudzincov vstupovať do domu. Okamžite nahláste všetky zmeny v
aktuálnych rezerváciách. Všetky nové osoby nám musia byť nahlásené okamžite a vopred.
Noví kolegovia vo vašom tíme musia byť nahlásení, ako aj denní hostia alebo návštevy.
Hostia a návštevníci vyžadujú súhlas majiteľa.
17. Naše kľúče patria k uzamykaciemu systému, starajte sa oň dobre a nezabudnite ho pri
odchode vrátiť alebo ho nechať v miestnosti.
18. Naše všeobecné obchodné podmienky (VOP) platia vo všetkých prípadoch a sú dohodnuté
pri rezervácii.
19. Máte obavy a potrebujete pomoc? Kontaktujte nás s dôverou a radi vám pomôžeme.
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