Prehlásenie o dodržiavaní bezpečnostných pokynov pri používaní vyhliadkového posedu „ BYSTREEČKA“
I.Prenajímateľ
Obchodné meno: BYSTRIČKA HOUSE S.R.O.
Sídlo:

Rosina 1032, 01322 Rosina

Prevádzka:

Obec Bystrička, 756 24

IČO:

53092864

Prevádzka vyhliadkového posedu ,,BYSTREEČKA“
II.Popis
Toto prehlásenie je súhrnom základných povinností nájomcu pri používaní vyhliadkového posedu
„BYSTREEČKA“
III. Bezpečnostné pokyny
Prenajímateľ stanovuje nižšie uvedené bezpečnostné pokyny týkajúce sa používania vyhliadkového posedu
„BYSTREEČKA“ a sauny, ktorá je súčasťou vyhliadkového posedu Bystreečka a nachádza sa na pozemku. Prístup
na/do vyhliadkového posedu a sauny a právo ho využívať majú len:
Ø
Ø

osoby, ktoré sa oboznámia s týmito pokynmi a túto skutočnosť potvrdia svojim podpisom
deti, za ktoré nesie zodpovednosť, nájomca a dospelá osoba podľa čl. II. Týchto pokynov

Prístup na posed nemajú osoby trpiace zdravotnými problémami spojenými so zvýšeným rizikom pádu z výšky
(kardiovaskulárne choroby, poruchy zraku, epilepsia, atď.)Nájomca a osoby, ktorým nájomca umožní v dobe
trvania nájmu vyhliadkový posed „BYSTREEČKA “ používať, sú povinní:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

mať v dobe užívania vyhliadkového posedu k dispozícii nabitý telefón a prístroj v stave pripravenom
k použitiu,
uhasiť všetky svetlá a sviečky pred spaním,
oznámiť neodkladne zmeny či nedostatky, ktoré nastanú v priebehu používania vyhliadkového
posedu,
v čase zdržiavania sa v lese riadiť sa pokynmi správcu lesa (dodržiavanie turistických trás, náučných
chodníkov a pod.)
prispôsobiť svoje správanie sa v lese tak, aby nedošlo k poškodeniu a k znečisteniu tohto lesa, ako aj
samotného života v ňom (neznečisťovať les odpadkami, nerobiť zbytočný hluk, vyhnúť sa zakladaniu
ohňa na iných miestach, ako na miestach na to určených, nerušiť zvieratá žijúce v ňom a pod.)

A majú zakázané:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

fajčiť vo vnútri posedu,
hádzať špaky, alebo tomu podobné na terasu, a cez zábradlie vyhliadkového posedu,
zakladať a manipulovať s otvoreným ohňom vo vnútri posedu a v jeho bezprostrednej blízkosti
(prísny zákaz založenia a manipulovať s ohňom okruhu 50 metrov od vyhliadkového posedu)
používať iné svietidlá než tie, ktoré sú inštalované na vyhliadkovom posede (okrem svietidiel na
batérie)
vstupovať na/do vyhliadkového posedu pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,
nosiť na vyhliadkový posed hodnotné hnuteľné veci, okrem hnuteľných vecí potrebných pre pobyt
Nepriaznivé počasie:

Ø

Ø

V prípade nepriaznivého počasia pobytu (búrka, silný vietor...), kedy Meteo stanica
predpovedá veľmi nepriaznivé počasie a rýchlosť/nárazy vetra budú dosahovať viac ako
90km/ za hod., prenajímateľ upozorní nájomcu a ďalších užívateľov vyhliadkového posedu
„BYSTREEČKA “ a poskytneme im náhradné ubytovanie v rámci obce Zázrivá alebo jeho
blízkeho okolia na základe postupnosti ubytovania. Nájomca má v tomto prípade nárok na
ďalšiu noc na posede „BYSTREEČKA“ za polovičnú cenu a to v súlade s nájmom
v nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacoch.
Nájomca a osoby, ktorým nájomca umožní v dobe trvania nájmu vyhliadkový posed užívať,
berú na vedomie, že vyhliadkový posed nie je stavebne a technicky spôsobilý k používaniu vo
veľmi nepriaznivom počasí, ktoré je predmetom upozornenia prenajímateľa a podľa
predchádzajúcej odrážky týchto pokynov a že pri pobyte vo vyhliadkovom posede vo veľmi
nepriaznivom počasí hrozí riziko vzniku škôd na majetku a na zdraví vrátane rizika úmrtia.

POUŽÍVANIE SAUNY:
-

-

-

-

Nájomcovia vyhliadkového posedu Bystreečka za zaväzujú podľa bezpečnostných pokynov používať aj
saunu, ktorá je súčasťou vyhliadkového posedu a je umiestnená na tom istom pozemku a to
nasledovne:
Do sauny nájomcovia vstupujú len v prezuvkách a to vlastných, prípadne využijú obuv, ktorá je
k dispozícii vo vnútri vyhliadkového posedu.
Prenajímateľ vždy zabezpečí saunu tak, aby bola pripravená na používanie nájomcom
Nájomca sa zaväzuje saunu používať a zapaľovať piecku len tesne pred používaním sauny a je povinný
celý čas dozerať na saunu, kým v piecke horí oheň až po dobu, kým oheň v piecke nedohorí, alebo
v prípade, že oheň uhasí bezpečne sám tak, aby sa uistil, že nemôže vzniknúť požiar.
Nájomca sa okrem iného zaväzuje správať sa v saune tak, aby nepoškodil vybavenie sauny alebo saunu
samotnú.
V saune sa nájomca zaväzuje nefajčiť, nepiť alkohol ani vstupovať či saunovať sa pod vplyvom alkoholu
ani iných návykových látok
Do sauny majú vstup zakázaný tí nájomcovia, ktorí majú akékoľvek zdravotné problémy, ktorými by si
mohli saunovaním uškodiť, prípadne spôsobiť zdravotné ťažkosti.
V prípade, že nájomca spôsobí škodu na majetku prenajímateľovi nedbalým správaním
a nedodržiavaním bezpečnostných pokynov sa nájomca zaväzuje v plnej výške vzniknutú škodu
prenajímateľovi uhradiť v plnej výške.
V prípade, že nájomca chce opakovane použiť saunu, ohlási to vopred prenajímateľovi a bude sa riadiť
pokynmi vyššie uvedenými

Bezpečnostný telefón na prevádzkovateľa v prípade okamžitej potreby či nehody: 0917214132
IV. Čestné prehlásenie užívateľa
My, nižšie podpísaní, potvrdzujeme svojím podpisom, že:
Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Sme plne oboznámení s pravidlami a procesom bezpečného užívania vyhliadkového posedu
„BYSTREEČKA“ a sauny uvedených na tomto prehlásení. Potvrdzujeme, že sme im porozumeli
a budeme ich akceptovať a dodržiavať.
Potvrdzujeme, že sme zákonný zástupcovia dieťaťa/detí, ktoré sprevádzame a dovoľujeme im
vstúpiť na posed, čím preberáme plnú zodpovednosť za ich zdravie a konanie v objekte
vyhliadkového posedu.
Potvrdzujeme že my aj maloletí, za ktorých nesieme zodpovednosť, sme v dobrom
zdravotnom stave a netrpíme zdravotnými problémami spojenými so zvýšeným pádom
z výšky (najmä: kardiovaskulárne choroby, poruchy zraku, epilepsia, závrate, nízky alebo
vysoký krvný tlak atď.) ani netrpíme zdravotnými ťažkosťami, ktoré by nám saunovaním mohli
vzniknúť. Alebo ktoré by nám mohlo saunovanie vyvolať.
Pri nerešpektovaní všetkých vyššie uvedených pokynov v tomto prehlásení nesieme plnú
zodpovednosť, bez akéhokoľvek nároku na prípadnú náhradu.
V prípade nedbalého správania alebo porušenia bezpečnostných pokynov pri využívaní sauny
a vyhliadkového posedu Bystreečka sa zaväzujeme vzniknutú škodu na majetku v plnej výške
prenajímateľovi nahradiť.

Vyplnia všetci užívatelia posedu (čitateľne paličkovým písmom) a vlastnoručne podpíšu:

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:

vlastnoručný podpis

Tel. č.:
Mail:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:

vlastnoručný podpis

Tel. č.:
Mail:

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:

vlastnoručný podpis

Tel.č.:
Mail:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Tel.č.:
Mail:

V Bystričke dňa:
Prenajímateľ :

Nájomca :

vlastnoručný podpis

