
Vážení a milí hosté, vítejte na ekofarmě Bílý mrak. 
Pro zajištění nerušeného pobytu pro všechny hosty vás žádáme  

o dodržování následujících pravidel:

DOMOVNÍ ŘÁD  
NA EKOFARMĚ BÍLÝ MRAK

Bezpečnost a příjemné prostředí

Veškeré zjištěné závady je nutno nahlásit majiteli penzionu. Za škody na majetku 
má provozovatel právo požadovat náhradu.

Při odchodu zamykejte pokoje a vchodové dveře do penzionu a zavírejte okna. 
V dětské herně v podkroví je zavírání oken obzvlášť důležité. 
Nečekaný déšť může poškodit podlahu velice rychle.

Ubytování hostů

Nástup na ubytování je možný  
mezi 16.00–20.00 hod, 

pokud není domluveno jinak.

V den odjezdu je nutné předat  
vyklizený pokoj do 10.30 hod, 
pokud není domluveno jinak.

Při příjezdu předložte k zápisu 
do knihy hostů doklady  

(občanský průkaz nebo pas). 

Poté obdržíte klíče  
od pokoje a hlavního vchodu.

Jsme rádi, že k nám jezdí rodiny s dětmi, proto máme i dětskou hernu 
v podkroví, jídelní židličky apod. Ovšem za děti i zde zodpovídá jejich 
zákonný zástupce. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat 
malé děti bez dozoru dospělého v pokojích, herně, ani v ostatních 
(i venkovních) prostorách penzionu (trampolína, pískoviště).

V prostorách penzionu se, prosím, přezouvejte a pohybujte v domácí obuvi. 
Po schodech do herny pro děti v podkroví choďte, prosím, bez obuvi.

Celý objekt penzionu je nekuřácký, kouřit lze pouze venku. Před hlavním 
vchodem i na terase jsou popelníky. Neodhazujte nedopalky jinam než 
do popelníků – ani do trávy, ani k sousedům do zahrady.

Ve všech prostorách penzionu dodržujte protipožární opatření.  
Zákaz zapalování svíček na pokojích.

Návštěvy neubytovaných osob jsou povoleny pouze po předchozí 
dohodě s majitelem. 



V případě potřeby se na nás osobně obraťte nebo volejte: 

Noční klid

Šetření (nejen) přírody

Ubytování se psem

Kontakty

Na naší farmě se snažíme hospodařit šetrně s ohledem k přírodě,  
proto bychom vás rádi požádali o dodržování této filozofie při vaší návštěvě u nás, zejména:

DĚKUJEME!!!

603 309 592
Marta

603 967 880
Radek

S ohledem na ostatní hosty, děti a individuální odpočinek dodržujte, prosím, 
noční klid v době mezi 22.00–7.00 hod.

Ubytování se psem je nutné hlásit předem. Majitel ručí za svého psa, 
že nebude ohrožovat ani omezovat ostatní hosty ani zvířata na farmě. 

Psy, prosíme, venčete mimo areál ubytování. 
Poradíme vám, kde je venčení psů vhodné.

V kuchyňkách jsou k dispozici odpadkové koše na směsný odpad i na kompost,  
v chodbě v přízemí a v 1. patře jsou umístěny nádoby na sklo, plast, papír a kovy.

při 
odchodu 

z místností 
zhasínat 

světlo

třídit odpad, 
venku 

neodhazovat 
odpadky

zbytečně 
neplýtvat 

vodou

teplotu 
regulovat 
pomocí 

termostatu

chovat 
se šetrně 

k vybavení 
penzionu

nedráždit 
zvířata

Rádi Vám také poskytneme informace o okolí,  
místních zajímavostech, nebo o produktech z naší farmy.

Přejeme vám příjemný pobyt! Marta a Radek Susovi

respektovat 
sousedy, 

nevstupovat 
na jejch 

pozemek


