
Provozní a ubytovací řád 

rekreačního objektu Mendelovy univerzity v Brně – středisko Křižánky 

 

 
1. Rekreace v rekreačním objektu Mendelovy univerzity v Brně (dále jen MENDELU) 

v Křižánkách je možná pouze na základě poukazu, který vydalo Oddělení personální 

a sociální MENDELU. 

2. Poukaz je nepřenosný a změny v něm mohou provádět pouze odpovědní zaměstnanci 

dle bodu 1/. 

3. Nástup rekreantů na rekreaci začíná v den uvedený na poukazu v době od 11.00 hod. 

do 12.00 hod. a končí dnem uvedeným na poukazu. Rekreant uvolní pokoj v den 

ukončení do 10.00 hod. 

4. V určené době pro nástup a ukončení rekreace je přítomen na středisku správce, který 

rekreantům vydá a převezme klíče od pokojů a budovy. Správce zapíše rekreanty do 

domovní knihy a od rekreantů v hotovosti vybere rekreopoplatek stanovený Obecním 

úřadem. 

5. Povinností rekreantů je po příchodu překontrolovat úplnost inventáře dle 

místního seznamu a nesrovnalosti včetně všech zjištěných nedostatků ihned oznámit 

správci. 

6. Po dobu pobytu na rekreačním středisku odpovídá rekreant za inventář na pokoji. 

Na pokojích je zakázáno přemísťovat nábytek a vybavení pokoje přenášet 

z pokoje na pokoj. Za poškození, případně ztrátu vybavení pokojů bude na 

rekreantech požadována náhrada. Je proto povinností rekreantů při opuštění 

budovy uzamknout pokoj a oba hlavní vchody do budovy. 

7. Na pokojích se smí používat pouze elektrospotřebiče, které jsou součástí inventáře. 

Výjimka platí pro vlastní elektrické holicí strojky a vysoušeče vlasů. Na akumulačních 

kamnech je zakázáno sušení oděvů a obuvi. 

8. Ve všech prostorách rekreačního střediska je zakázáno kouřit. 

9. Úklid pokojů a příslušenství provádí rekreanti samostatně. Po skončení rekreace je 

povinností rekreanta předat pokoj včetně příslušenství uklizený. Správce odpovídá 

pouze za úklid společných prostor a okolí objektu. 

10. Odpadky rekreanti po skončení rekreace uloží do popelnic. Plasty se ukládají zvlášť do 

igelitových pytlů a papírový odpad se dává do připravené krabice. 

11. V prostorách střediska je zakázán pobyt domácích zvířat. 

12. Každý úraz a epidemiologicky závažné onemocnění je nutno bezodkladně hlásit na 

oddělení personální a sociální MENDELU. Telefon 545135109, 5106. Lékárnička 

pro ošetření drobných poranění a úrazů je umístěna v hlavní budově na chodbě. 

13. Připomínky, náměty a stížnosti mohou účastníci rekreace sdělit správci střediska a 

zapsat do knihy přání a stížností, která je uložena u správce střediska. 

14. Dodržování provozního a ubytovacího řádu a požárních směrnic střediska je pro 

každého rekreanta závazné. 

 

V Brně dne 30. 5. 2014 

 

         Ing. Lujza Oravcová, v.r. 

         kvestorka MENDELU 

 

Za správnost:  Alena Staňková, prom. práv.,  

vedoucí Odd. personálního a sociálního MENDELU 


