Provozní řád – Brlenka
Chatu spravujeme vlastními silami ve svém volném čase, prostředky na opravy, údržbu a materiál se obtížně shánějí.
Proto prosím buďte ohleduplní k chatě k jejímu vybavení. Dodržujte několik jednoduchých pravidel uvedených níže.
Pouze takto Vám můžeme zaručit, že příště budete moct na chatu opět přijet a že bude stále v dobrém stavu.
1. Klíče od chaty se vyzvedávají po domluvě se správcem chaty, předání může proběhnout kdekoliv ve
Svitavách, případně v Brně.
2. V chatě i jejím okolí udržujte pořádek, odpadky poházené po okolí určitě neříkají nic lichotivého o
návštěvnících. Poblíž chaty příliš nekřičte ani při hraní her, v osadě jsou na křik velmi citlivý. Na hraní
hlučnějších her je lepší poodejít dále do lesů, kde lze najít i mnohem zajímavější terén.
3. Jídlo uchovávejte buď zavěšené v taškách nebo uvnitř plastových a kovových nádob. V okolí chaty je spousta
myší, které se v noci rády vydají na výpravy za snadnou a chutnou kořistí. Nečiní jim problém prokousat se do
kuchyňské linky, proto ani tam prosím nenechávejte volně ležící jídlo.
4. Ve skříňkách kuchyňské linky jsou zásoby jídla, které zbyly z předešlých akcí. Jídlo můžete použít a na oplátku
zde zanechat trvanlivé potraviny, které vám zbydou po ukončení pobytu.
5. Ani při krátkém odchodu z chaty nenechávejte rozsvícené svíčky! Před delším opuštěním chaty nechte
kamna zavčas vyhasnout.
6. Dřevo je potřeba na vaření a v zimě na topení. Dřevo je určeno POUZE k topení v chalupě, nikoli na ohniště.
Skladujeme ho v kůlně a pro jeho přípravu je vyhrazen prostor před kůlnou. Nikdy prosím neštípejte špalky v
chatě, zničili byste podlahu. Platí pravidlo, že co protopím, měl bych zase nadělat do dřevníku. V okolí chaty
je spousta silných větví, které stačí pořezat, a můžete přikládat. Nikdy nekácejte stromy, i kdyby byly
evidentně suché.
7. Před odjezdem nezapomeňte vylít vodu z barelu. V létě v něm pak za týden nepoužívání narostou řasy. V
zimě pak může přes týden voda v něm zamrznout a barel praskne. Veškeré nádobí umyjte a do sucha utřete.
Do skříněk nedávejte mokré nádobí, zbytečně byste tím podpořili růst plísní. V časové tísni při odjezdu proto
raději nechte umyté nádobí uschnout na lince.
8. Odpadky prosím odvezte s sebou; na chatě je není kam dávat. Co jste přivezli, jistě dokážete i odvézt pryč. Z
obvyklého víkendového pobytu nebývá více než dvě tašky odpadu, z nichž jedna je plná plastů.
9. Před odjezdem zameťte podlahy. V podkroví důkladně vysbírejte odpadky z pod matrací, včetně
zapomenutých ponožek, kapesníků, rukavic a dalších pokladů, ke kterým se nikdo nehlásí.
10. Při ukončení pobytu musí být kamna vyhaslá a vyčištěná. Doplňte zásobu dřeva včetně třísek na podpal –
další skupina to jistě ocení, zvlášť v zimních měsících.
11. Nezapomeňte si prosím přivézt i prostředky PRVNÍ POMOCI, chalupa jimi není vybavena. Dále
doporučujeme přibalit alespoň baterku a spacák, obojí v noci jistě oceníte. Dále se hodí svíčky, sirky a
toaletní papír.
12. Chalupa je vybavena LED osvětlením. K jeho používání je možné dovést si vlastní autobaterii (12V) nebo si
půjčit spolu s klíči od správce power banku – ta na víkend bez problémů stačí.
13. Jakékoliv poškození hlaste správcovi při předání klíčů.

