Orlí hnízdo – pokyny k úklidu:
1. Čistící prostředky, smetáky, lopatky a hadry naleznete v úklidových místnostech (v
prvním patře vedle dívčích WC nebo v přízemí – první dveře vpravo). Nové čistící
prostředky jsou v pravé komoře v kuchyni.
2. Jednotlivé pokoje uklízí ten, kdo na pokoji bydlel. Společné prostory uklízí
jednotlivci nebo dvojice určené vedoucím.
3. Před začátkem úklidu společných prostor je důležité, aby jednotlivé pokoje byly již
vyklizeny.
4. Nejprve uklízíme první patro, začínáme úklidem kaple a postupně pokračujeme dál.
5. Doporučujeme nejprve jednotlivé prostory zamést a poté vytřít. V kapli se vysává.
Vysavač najdete v přízemí na konci chodby vlevo.
6. Je také nutné uklidit podkrovní místnosti, kdo je využíval.
7. Snažte se udržovat pořádek v knihovničkách, v místnosti u krbu a v kapli.
8. Osoba zodpovědná za odpadky vyprázdní všechny koše a odpadky vytřídí.
Odpad_papír se odnese do kotelny. Odpad_bio se odnese do kompostéru za
dřevníkem. Odpad_plasty a sklo se taky vytřídí a odvezou do separovaných
kontejnerů. Popel z krbu a kotlů sypeme vedle kompostéru. Ostatní odpad se dává
do kontejneru u parkoviště.
9. Je nutné také vysbírat odpadky v okolí chalupy.
10.Před odchodem z chalupy pozavírejte všechna okna.
11.Pokud v rámci Vaší akce přemístíte nějaký nábytek, tak jej vraťte na původní místo.
12.V zimních měsících je nutné zajistit i úklid v kotelně.
Co je nutné po každém pobytu uklidit:
1. Kaple
2. Sprchy a WC první patro
3. Koupelna s vanou
4. Chodba 1. patro
5. Chodba v přízemí
6. Místnost u krbu
7. Jídelna

8. Kuchyň
9. Sprchy a WC přízemí
10.Předsíň
11.Odpadky
12.Schody do sklepa
13.Kotelna
14.Schody na půdu a podkrovní
místnosti ( jsou-li využívány )

Používání dřeva pro táborové ohně:
Oheň rozdělávejte jen v prostorech tábořiště nad chalupou (ne u bazénu nebo na
hřišti). Používejte dřevo (větve) z okolí Orlího hnízda (z okraje lesa nebo podél
příjezdové komunikace). Nepoužívejte dřevo určené k topení.
Prosíme dbejte o čistotu a snažte se předat chalupu v co nejlepším stavu.
Přejeme příjemný pobyt na Orlím hnízdě.
Vaši ostravští salesiáni.

Orlí hnízdo – pokyny k úklidu:
Kaple:
Uklidit a vysát.

Chodba 1. patro a schody
na půdu:
Zamést a vytřít.

Sprchy a WC 1. patro:
Vytřít sprchy, umýt umyvadla,
zrcadla, toalety a setřít podlahu.

Koupelna s vanou:
Umýt vanu, umyvadlo, zrcadlo a
záchod, setřít podlahu.

Schody až do sklepa:
Zamést a vytřít.

Jídelna:
Zamést a vytřít.

Místnost u krbu:
Vybrat popel z krbu, zamést a
vytřít.

Kuchyň:
Zamést a vytřít. Umýt sporáky a
trouby.

Sprchy a WC přízemí:
Vytřít sprchy, umýt umyvadla,
zrcadla, toalety a setřít podlahu.

Chodba přízemí:
Zamést a vytřít.

Předsíň:
Vyklepat koberce, zamést a
vytřít.

Kotelna:
Zamést.

Odpadky:
Kromě papíru, plastů, skla a
bioodpadu vše do kontejneru.

