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PRO CELÝ AREÁL 

▪ Respektujte Desatero „COUNTRYHOUSE TISA“ - část penzion 

▪ Respektujte Desatero „COUNTRYHOUSE TISA“ - část kemp 

▪ Respektujte Desatero „COUNTRYHOUSE TISA“ - část jezírko/biotop 

▪ Respektujte Desatero „FAMILYHOUSE TISA“  

▪ Respektujte Desatero „COUNTRYHOUSE TISA“ - část SAUNA/WELLNESS 

▪ Celý areál je nekuřácký (místa určená pro kouření Vám rádi ukážeme a jsou umístěna 
mimo vnitřní prostor areálu) - pro kuřáky je vyhrazen prostor u vstupní brány do areálu 
RESORT TISA, u vstupní branky do COUNTRYHOUSE TISA a vedle garážového stání 
před FAMILYHOUSE TISA. Platí zákaz manipulace s otevřeným ohněm mimo místa 
k tomuto účelu určeným. 

▪ Do všech prostor budov (včetně kempové kuchyně a sociálního zařízení pro kemp) a našich 
karavanů platí přísný zákaz vstupu bez přezutí (tzn.  v prostorách se pohybujte v domácí 
obuvi - pokud nemáte své přezuvky, rádi Vám je poskytneme). 

▪ Dle obecní vyhlášky naší obce, platí v celé Tisé noční klid od 22:00, patříme do zóny 
chráněné krajinné oblasti, respektujte tedy tento fakt a své chování přizpůsobujte zdejšímu 
prostředí. 

▪ V celém areálu RESORT TISA a v jednotlivých objektech třídíme odpad do označených 
nádob a bioodpad.  

▪ Pro úschovu kol máme kolárnu. Jízdní kola, koloběžky, kočárky za jízdní kola, lyže a pod 
nesmí být skladovány v prostorách budov a karavanů! 

▪ Prosíme, nepoškozujte žádné zařízení, buďte opatrní a ohleduplní k celému našemu 
zařízení, k ostatním hostům, k našim zaměstnancům a sousedům.  Bez dovolení personálu 
nepřemisťujte žádné zařízení v areálu, v budovách ani karavanech, pokud se tak s naším 
souhlasem stane, vše vraťte na původní místo. Pohybujte se v prostorách Vašeho pobytu a 
na místech, kde k tomu máte z povahy Vašeho pobytu právo. 

▪ Respektujte zákaz venčení psů v areálu (případný exkrement odstraňte) a povinnost mít 
psa na vodítku. 

▪ Hlavní brána se na noc uzavírá, ovladač k otevření brány je umístěn na sloupu venkovní 
kuchyně a je v každém okamžiku přístupný. Klíček k otevření brány pro vstup je umístěn 
přímo na sloupku brány. 
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FOR THE ENTIRE AREA 

▪ Respect The Ten Commandments of „COUNTRYHOUSE TISA“ – pension section 

▪ Respect The Ten Commandments of „COUNTRYHOUSE TISA“camp section 

▪ Respect The Ten Commandments of „COUNTRYHOUSE TISA“ – biotop/swimming lake 
section 

▪ Respect The Ten Commandments of „COUNTRYHOUSE TISA“ – sauna section 

▪ Respect The Ten Commandments of „FAMILYHOUSE TISA“  

▪ Whole areal si non-smoking (Anybody from our team will kindly tell you where places, 
which are situated outside of the areal, dedicated for smoking are – for smokers are 
dedicated spaces around the entrance gate to the areal of RESORT TISA, around the 
pedestrian  gate of RESORT TISÁ, around the pedestrian gate of COUNTRYHOUSE TISÁ 
and next to the parking garage for FAMILYHOUSE TISA). It is forbidden to manipulate 
with open fire elsewhere places dedicated for this proposal. 

▪ It is forbidden to entry all the places and our caravans without changing your shoes 
(including camping kitchen and sanitary facilities for the camp) - please use shoes that you 
use at home, if you don’t have such shoes, we will kindly provide it for you.  

▪ According to the municipal decree applies to the whole village Tisá quiet hours since 22:00 
(10PM), we are included in the protected landscape area, please respect this fact and adjust 
your behaviour to the local environment. 

▪ In the whole area of RESORT TISA and in every individual building we sort the waste to 
the marked containers for this proposal so it can be recycled later.  

▪ We have the room dedicated for deposit your bicycles. Bicycles, scooters, strollers which 
can be connected to bicycles, ski etc. cannot be stored in caravans or buildings except the 
place dedicated for this proposal! 

▪ Please, do not damage any furniture of the areal, be careful and considered to all of the 
furniture, to other clients, to our employees and neighbours.  Do not move with the 
furniture of the areal without permission from someone of our employees, if such 
permission will be given to you, after using it, please move it back to the original position. 
Move in the area of your stay and in places where you have the right to be according to the 
type of your stay. 

▪ Respect the ban of dog walking in the whole areal (please remove the possible excrement) 
and the obligation to have your dog on the leash. 

▪ The main gate is being closed by night, the remote control for opening the gate is located 
on the column of the outdoor kitchen and it is always available. The key for for opening the 
gate is located right on the column of the gate. 
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ČÁST PENZION 

▪ Respektujte Desatero (DESATERO „RESORT TISA“ – AREAL) a provozní řád. Všechny 
potřebné informace jsou uvedeny na našich stránkách www.resorttisa.cz, kontakt pro 
případ potřeby +420 608 452 399. 

▪ Hlavní brána se kolem 22:00 hodiny na noc uzavírá, ovladač k otevření brány je umístěn 
na sloupu venkovní kuchyně a pro případ opuštění areálu je v každém okamžiku přístupný. 
Klíček k otevření brány pro vstup je umístěn přímo na sloupku brány. 

▪ Celý areál je nekuřácký, pro kouření je vyhrazen prostor u vstupní branky. 

▪ Společenská místnost slouží hlavně pro zajištění snídaní pro všechny hosty areálu, kteří si 
tuto službu u nás objednají a zaplatí. Se souhlasem personálu lze společenskou místnost 
použít pro setkávání v rámci areálu RESORT TISA. Pro ubytované v penzionu je tato 
místnost téměř bez omezení. Nicméně žádáme, aby hosté využívali tento prostor v souladu 
s jejím účelem a nepřemisťovali zde bez dovolení jakékoli vybavení. Dvě samostatná křesla 
jsou k dispozici výhradně pro „přirozené“ sezení (pro vypití kávy, čaje apod. – neslouží jako 
lehátko, atrakce, či pro sezení více osob). Děti jsou zde vítány pod dohledem rodičů. Do 
prostoru kuchyně platí zákaz vstupu. 

▪ Do penzionu vstupujte v přezůvkách, pokud nemáte své vlastní, rádi Vám je za poplatek 
poskytneme. 

▪ V celém areálu platí povinnost mít psa na vodítku, očistit psa při vstupu do penzionu, platí 
zákaz vpouštění zvířete do postelí a mytí zvířete ve sprchovém koutě. 

▪ Na apartmány neumisťujte kola ani koloběžky, k tomuto účelu je určena kolárna. Klíčky od 
kolárny jsou na klíčích od apartmánu, tak jako klíč od hlavních dveří penzionu. 

▪ Krb na apartmánu De - luxe z bezpečnostních důvodů lze použít pouze po domluvě 
s personálem - vyčištění je zpoplatněno. 

▪ Na nástěnce najdete ceník a informace o námi poskytovaných službách, nabízíme snídaně, 
výborné víno z Moravy, saunu, masáže, wellness, ohniště, gril, dovoz a odvoz firemním 
autem, pračku, sušičku atd. 

▪ Parkování je střeženo kamerovým systémem. 
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PENSION SECTION 

▪ Respect The Ten Commandments (Respect The Ten Commandments of „RESORT TISA“ 
– AREAL) and operating regulations. All needed informations can be found on our internet 
website www.resorttisa.cz , if necessary, please call +420 608 452 399. 

▪ The main gate is being closed by 22:00 (10PM), the remote control for opening the gate is 
located on the column of the outdoor kitchen and it is always available. The key for for 
opening the gate is located right on the column of the gate. 

▪ Whole areal si non-smoking (Anybody from our team will kindly tell you where places, 
which are situated outside of the areal, dedicated for smoking are – for smokers is dedicated 
space around the entrance gate to the areal of RESORT TISA, around the pedestrian  gate 
of RESORT TISA, around the pedestrian gate of COUNTRYHOUSE TISA). 

▪  The common room is used mainly for breakfast for all of the guests, which have ordered 
and purchased it. With the agreement of our employees it is possible to use the common 
room for meeting of guests of the resort. For guests of the pension is the common room 
available almost without any restrictions. However, we kindly request all guests for using 
this space according to its proposal and do not move with any of its furniture without 
permission. Two separate armchairs are available for “natural” sitting (for drinking 
beverages etc.) – don’t serve as an attraction, as a deck chairs etc. Children are very 
welcome, but must be accompanied by their parents.  It is forbidden to entry the kitchen. 

▪ Please use shoes that you use at home, if you don’t have such shoes, we will kindly provide 
it for you. 

▪  It si necessary to have your dog on the leash, clean it before entering the building and it is 
forbidden to let the animal enter beds or wash it in the bathroom. 

▪ Please do not store your bicyles or scooters in your aparments, there si a separate room 
dedicated for this proposal. The key to this room is with the key to your apartment and to 
the main door of the building. 

▪ The fireplace of the apartment De- luxe can be, according to your safety, used only after 
informing the personal- cleaning will be charged separately. 

▪ On the notice-board you can find the price list and informations about provided services, 
such as breakfast , delicious Moravian vine, sauna, messages , wellness, fireplace , grill, 
private transfer, washer , dishwasher etc. 

▪ Our parking is always guarded by a CTV.  
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ČÁST KEMP 

▪ Respektujte Desatero (DESATERO „RESORT TISA“ – AREÁL) a provozní řád. Všechny 
potřebné informace jsou uvedeny na našich stránkách www.resorttisa.cz , kontakt pro 
případ potřeby + 420 608 452 399. 

▪ Hlavní brána se kolem 22:00 hodiny na noc uzavírá, ovladač k otevření brány je umístěn 
na sloupu venkovní kuchyně a pro případ opuštění areálu je v každém okamžiku přístupný. 
Klíček k otevření brány pro vstup je umístěn přímo na sloupku brány. 

▪ Celý areál je nekuřácký, pro kouření je vyhrazen prostor mimo areál u hlavní brány. 

▪ Klidový prostor před penzionem a v okolí jezírka je určen pro hosty penzionu, proto jako 
vchod a východ do penzionu používejte hlavní bránu. 

▪ Jezírko je vám jednorázově k dispozici v souladu s Desaterem „COUNTRYHOUSE TISA“ 
- část jezírko/biotop. 

▪ Ke slunění a odpočinku využívejte prostory kempu mimo relaxační zónu penzionu v okolí 
jezírka, tento prostor je určen pro hosty penzionu. 

▪ Do zázemí kempu (sprchy, toalety, kempová kuchyň) vstupujte v přezůvkách a dodržujte 
pořádek. 

▪ Na nástěnce najdete ceník a informace o námi poskytovaných službách, nabízíme snídaně, 
výborné víno z Moravy, saunu, masáže, wellness, ohniště, gril, dovoz a odvoz firemním 
autem, pračku, sušičku atd. 

▪ Parkování je střeženo kamerovým systémem, parkujte ohleduplně k ostatním, aby byl 
výjezd vždy možný. 

▪ Respektujte zákaz venčení psů v areálu (případný exkrement odstraňte) a povinnost mít 
psa na vodítku. 
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CAMP SECTION 

▪ Respect The Ten Commandments (Respect The Ten Commandments of „RESORT TISA“ 
– AREAL) and operating regulations. All needed informations can be found on our internet 
website www.resorttisa.cz , if necessary call +420 608 452 399. 

▪ The main gate is being closed by 22:00 (10PM), the remote control for opening the gate is 
located on the column of the outdoor kitchen and it is always available. The key for opening 
the gate is located right on the column of the gate. 

▪ Whole areal si non-smoking (Anybody from our team will kindly tell you where places, 
which are situated outside of the areal, dedicated for smoking are – for smokers is dedicated 
space around the entrance gate to the areal of RESORT TISA, around the pedestrian  gate 
of RESORT TISA, around the pedestrian gate of COUNTRYHOUSE TISA).  

▪ The area in front the pension and around the biotop/swimming lake is dedicated mainly 
for guests of the pension, according to this, please use the main gate for entering or leaving 
the areal. 

▪ Biotop/swimming lake is available for you and for single use. Please respect The Ten 
Commandments of „COUNTRYHOUSE TISA“ – Biotop/swimming lake section. 

▪ For sunbathing and resting, please use spaces of the camp outside the relaxing zone around 
the biotop/swimming lake, this space is dedicated for pension guests only. 

▪ Please enter the camp background (bathrooms, toilets, kitchen etc.)  just with your home 
shoes and maintain the tidiness. After using the shower, please use the trowel and remove 
the water so the floor is not slippery and dangerous for other users. 

▪ On The notice - board you can find the price list and informations about provided services, 
such as breakfast, delicious Moravian vine, sauna, massages , wellness, fireplace , grill, 
private transfer, washer , dishwasher etc. 

▪ Our parking is guarded by a CTV, please park respectfully to the others. 

▪ Respect the ban of dog walking in the whole areal (please remove the possible excrement) 
and the obligation to have your dog on the leash. 
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ČÁST JEZÍRKO/BIOTOP 

▪ Jezírko není bazén a není primárně určeno ke koupání, proto zde platí omezení a koupání 
jen na vlastní nebezpečí. 

▪ Vykoupání v jezírku je přípustné, ale pouze na vlastní nebezpečí, důrazně respektujte fakt, 
že už vůbec není určeno pro hromadnému koupání (max. tři osoby ve vodě). 

▪ Každý je zodpovědný za svoje bezpečí v blízkosti jezírka, a za děti je odpovědný rodič! 
Jezírko je hluboké 2,5 m – nebezpečí utonutí! 

▪ Přísný zákaz koupání psů! 

▪ Vstup do jezírka je možný pouze po schůdcích umístěných na mole – přísný zákaz skákání 
do jezírka, prosím nerušte hlukem ani jiným nevhodným způsobem své okolí. 

▪ Zákaz vhazování jakýchkoli předmětů (kameny apod. ) do jezírka, platí přísný zákaz 
jakékoli manipulace s vybavením a obsahem jezírka. 

▪ Zákaz jakéhokoli znečišťování jezírka, zejména kosmetickými a jinými chemickými 
(nepřírodními) látkami. 

▪ Jezírko je biotop, udržujte klid a čistotu. 

▪ Jezírko a prostor okolo jezírka je monitorován kamerou se záznamem. 

▪ Kontakt pro případ řešení jakéhokoli problému: +420 608 452 399. 
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BIOTOP/SWIMMING LAKE SECTION 

▪ Biotop/swimming lake is not a swimming pool, it is not primary determinated for 
swimming, according to this fact, there are some limitations and swimming is possible only 
at your own risk. 

▪ Swimming in the biotop/swimming lake is possible, but only at your own risk. Please 
respect that only the maximum of 3 people are allowed to be in the water simultaneously.  

▪ Everyone is responsible for his own safety in or around the biotop/swimming lake and 
parents are responsible for their children.  The biotop/swimming lake is 2,5 m (8,2 ft) deep 
– risk of drowning! 

▪ Dog swimming is forbidden! 

▪ The entrance to the water is possible only through the stepladder placed on the mole- it is 
forbidden to jump into the water. Please do not disturb your surrenders with noice or other 
inappropriate behaviour. 

▪ It is forbidden to throw any subjects into the water and do not manipulate with the 
furniture and content of the biotop/swimming lake.  

▪ Any pollution of the biotop/swimming lake, especially with cosmetics and other chemicals 
is forbidden. 

▪ Please keep calm and tidiness. 

▪ The Biotop/swimming lake is under CTV with recording. 

▪ Contact in case of problems: +420 608 452 399. 
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APARTMÁNOVÁ VILA „FAMILYHOUSE TISA“  

▪ Respektujte Desatero (DESATERO „RESORT TISA“ – AREAL) a provozní řád. Všechny 
potřebné informace jsou uvedeny na našich stránkách www.resorttisa.cz , kontakt pro 
případ potřeby + 420 608 452 399. 

▪ Celý areál je nekuřácký, pro kouření je vyhrazen prostor mimo areál vedle garážového stání 
u domu. 

▪ Do domu vstupujte v přezůvkách, pokud nemáte své vlastní rádi Vám je za úplatu 
poskytneme. 

▪ V celém areálu platí povinnost mít psa na vodítku, očistit psa při vstupu do domu, platí 
zákaz vpouštění zvířete do postelí a mytí zvířete ve vaně. 

▪ Do domu neumisťujte kola ani koloběžky, k tomuto účelu je určena kolárna. Klíčky od 
kolárny jsou na klíčích od domu. 

▪ Krb z bezpečnostních důvodů lze použít pouze po domluvě s personálem, vyčištění a 
údržba je zpoplatněno. 

▪ Na polici najdete ceník a informace o námi poskytovaných službách, nabízíme snídaně, 
výborné víno z Moravy, saunu, masáže, wellness, ohniště, gril, dovoz a odvoz firemním 
autem, pračku, sušičku atd. 

▪ Jezírko je vám jednorázově k dispozici v souladu s Desaterem „COUNTRYHOUSE TISA“ 
- část jezírko/biotop. Ke slunění využívejte prostory u domu, mimo relaxační zónu 
penzionu v okolí jezírka, tento prostor je určen pro hosty penzionu.  

▪ V domě udržujte pořádek a čistotu, zákaz manipulace s inventářem, platí zákaz stahování 
velkých rolet. 

▪ Klidový prostor před penzionem a v okolí jezírka je určen pro hosty penzionu, proto jako 
vchod a východ do penzionu používejte hlavní bránu. 
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APARTMENT VILLA "FAMILYHOUSE TISA"  

▪ Respect The Ten Commandments (Respect The Ten Commandments of „RESORT TISA“ 
– AREAL) and operating regulations. All needed informations can be found on our internet 
website www.resorttisa.cz , if necessary, please call +420 608 452 399. 

▪ Whole areal si non-smoking (Anybody from our team will kindly tell you where places, 
which are situated outside of the areal, dedicated for smoking are – for smokers is dedicated 
space next to the parking garage for FAMILYHOUSE TISA.) 

▪ It is forbidden to entry all the building without changing your shoes(including camping  
kitchen and sanitary facilities for the camp)- please use shoes that you use at home, if you 
don’t have such shoes, we will kindly provide it for you. 

▪ It si necessary to have your dog on the leash, clean it before entering the building and it is 
forbidden to let the animal enter beds or wash it in the bathroom. 

▪ Please do not store your bicyles od scooters in the house, there si a separate room dedicated 
for this proposal. The key to this room is with the key to your apartment and to the main 
door of the building. 

▪ The fireplace  can be, according to your safety, used only after informing the personal- 
cleaning and maintenance will be charged separately. 

▪ On the shelf you can find the price list and informations about provided services, such as 
breakfast , delicious Moravian vine, sauna, messages , wellness, fireplace , grill, private 
transfer, washer , dishwasher … 

▪ For sunbathing and resting, please use spaces of and around the house, outside the relaxing 
zone around the biotop/swimming lake, this space is dedicated for pension guests. 

▪ Please keep the house tidy, do not manipulate with furniture and do not use large blinds. 

▪ The area in front of the pension and around the biotop/swimming lake is dedicated mainly 
for guests of the pension, according to this, please use the main gate for entering or leaving 
the area. 
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ČÁST SAUNA/WELLNESS 

Přejeme příjemný zážitek ve finské sauně a prosíme o dodržování těchto zásad: 

1. Vyzvedněte si ručník a prostěradlo nad pračkou u koupelen wellness. 

2. Osprchujte se, v sauně použijte prostěradlo a neseďte nahým tělem na lavicích. 

3. Zákaz vstupu v botách do sauny i do koupelen použijte čisté přezuvky. 

4. K ochlazování slouží koupelny wellness, nebo na vlastní nebezpečí přírodní jezírko. 

5. Zákaz manipulace s elektronickým zařízením a kamny v sauně – vše je nastaveno 
automaticky. 

6. Dopředu nahlaste, jaké si přejete občerstvení, voda, pivo, limo atd. 

7. Na začátku vašeho cyklu saunování je obvykle všude zhasnuto. 

8. Nepoškozujte zařízení, nekuřte, buďte opatrní a ohleduplní k ostatním hostům a 
veškerému zařízení. 

9. V případě potřeby zavolejte na toto číslo: + 420 608 452 399. 

10. Použité ručníky a prostěradla uložte u pračky, všude zhasněte (sauna, koupelna, terasa) 

Zachovávejte všude čistotu a nezamykejte se v sauně!  Děkujeme. 

Rezervace sauny 

DATUM 
ČAS 

POZNÁMKA 
OD DO 
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SAUNA SECTION 

We wish you a pleasant experience in our Finnish sauna. Please respect following obligations: 

1. Pick your towel and sheet up. You can find it over the washer in the bathroom   dedicated 
for wellness. 

2. Take a shower, use sheet and please do not sit on the sauna bench with your naked body.    

3. It is forbidden to entry the sauna and the bathroom with external shoes, please use 
cleaned indoor shoes.  

4. To cool down, please use the wellness’s bathroom or, on your own risk, the 
biotop/swimming lake. 

5. Please do not manipulate with the sauna electronic device and the stove.is already set 
automatically. 

6. Report in advance what refreshments, water, beer, limo etc. you would like. 

7. On the beginning of your sauna cycle are usually the lights off. 

8. Do not damage the facilities, do not smoke and please be careful and considered to the 
others. 

9. In case on need, please call: +420 608 452 399 

10. Used towels and sheets put inside the washer and turn all the lights off.  

Please keep tidiness and do not lock yourself inside sauna. Thank you very much and we wish 
you the best experience! 

Sauna reservation 

DATE 
TIME 

NOTICE 
FROM TO 
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ČÁST KEMPOVÁ KUCHYŇ 

▪ Použití kempové kuchyně je zpoplatněno, viz ceník, více na www.resorttisa.cz. 
Nepoužívejte kempovou kuchyň v rozporu s našimi pokyny. 

▪ Dodržujte provozní řád areálu a veškeré pokyny dle Desatero „RESORT TISA“ – AREÁL. 

▪ Používejte zde přezuvky, udržujte čistotu a pořádek, bez souhlasu personálu nepřemisťujte 
vybavení ani nijak nepoškozujte zařízení, buďte ohleduplní k našemu vybavení, k ostatním 
hostům, k personálu, k ostatním obyvatelům obce Tisá, ke svému okolí a přírodě. 

▪ Ubytovaní v kempu, kteří nemají kempovou kuchyň zaplacenou, nesmějí tuto místnost a 
veškeré zařízení používat, pro tento případ slouží pouze jako průchod k sociálnímu 
zařízení a k možnosti zakoupit zde kávu z našeho kávovaru. Veškeré nádobí si tento host 
umyje ve svém karavanu, obytném voze apod.  

▪ K dispozici všem ubytovaným je kávovar na mince. 

▪ V kempové kuchyni je umístěná výlevka, tato je k dispozici všem, slouží pouze 
k načepování studené pitné nebo horké vody (není určena k mytí nádobí apod.) a pro 
potřeby personálu (úklid). Požádejte personál, aby vám vysvětli obsluhu napouštěcích 
ventilů, popř. celý systém fungování kempové kuchyně. 

▪ Zdroj vody pro karavany je v pilíři umístěné u parkoviště, zde je umístěné i místo pro 
vylévání šedé vody a odpadní vody z karavanového boxu toalety. Požádejte personál, aby 
vám vysvětli obsluhu těchto zařízení. 

▪ V souvislosti s kempovou kuchyní berte na vědomí, že její primární účel je zvýšení 
komfortu ubytovaných v kempu, ochrana hostů ubytovaných v 
objektech „COUNTRYHOUSETISA“ a „FAMILYHOUSETISA“ (nepoužívejte proto jiné 
části areálu v rozporu s našimi pravidly), ochrana našich sousedů před hlukem a jinými 
nežádoucími vlivy, ochrana přírody a okolí. 

▪ Informace naleznete na www.resortisa.cz; www.countryhousetisa.cz; 
www.familyhousetisa.cz. 

▪ V případě potřeby volejte +420 608 452 399. 
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PART KITCHEN FOR CAMPING   

▪ Use of the outdoor kitchen is charged, via the price list www.resorttisa.cz. Please, do not 
use the kitchen  contrary to the rules of use and our instructions. 

▪ Please follow the operating rules and all of instructions via The Ten Commandments. 

▪ Please change your shoes before entering the space, maintain tidiness, do not move or 
damage the furniture without permission and be considered to the others, your 
surrounding and to the nature. 

▪ Customers, which haven’t bought the kitchen are not allowed to use it including the 
furniture. This place can be used just like a crossroad to the other parts of the areal or for 
buying the coffee from our coffee machine. This guest will use his own hinterland to wash 
the dishes.  

▪ There is a coffee machine, accepting coins, for all of the customers. 

▪ There is a sink in the kitchen available for everyone, but it cannot be used for washing the 
dishes. Please, ask somebody from our stuff to show you how does it works or how the 
whole kitchen can be used.  

▪ The source of water for caravans is in the pillar located near the parking lot, also the place 
for dirty water from caravan’s toilet is located here. The stuff will help you how to use these 
things. 

▪ V Please respect, that the kitchen is working for improving the comfort of our customers, 
for protecting people, which live in the “COUNTRYHOUSETISA” and 
“FAMILYHOUSETISA” objects, our neighbours, nature and surrounding. According to 
this fact, please do not use other parts of the areal in contrary to the rules. 

▪ All informations can be found on www.resortisa.cz; www.countryhousetisa.cz; 
www.familyhousetisa.cz. 

▪ In case of necessary, please call +420 608 452 399. 
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KARAVAN KNAUS (NÁVOD K POUŽITÍ) 

▪ Karavan nepoužívejte v rozporu s pokyny a požadavky výrobce KNAUS. Užíváním se 
zavazujete dodržovat všechna pravidla v zájmu ochrany svého bezpečí, zdraví a života při 
pobytu v karavanu.  V případě jakýchkoli nejasností, problémů apod., kontaktujte 
personál na tel. +420 608 452 399. 

▪ Karavan je vybaven chemickým WC, tento máte k dispozici, používejte jej pouze 
v nezbytných případech a úsporně (nevhazujte do WC žádné předměty, odpadky apod. a 
používejte výhradně námi dodaný speciální toaletní papír). Pokud WC neodtéká, nejspíše 
je plný box, okamžitě přestaňte WC používat. Používejte toalety v přístavbě objektu 
„COUNTRYHOUSETISA“. Seznamte se s obsluhou tohoto zařízení a v případě, že si 
nevíte rady, kontaktujte personál. 

▪ Karavan je vybaven plynovým vařičem. Seznamte se s obsluhou a používejte toto zařízení 
v souladu s návodem, bezpečně a úsporně. Vše je nastavené, pokud vařič přestane 
fungovat, kontaktujte personál. 

▪ Karavan je vybaven plynovým topením. Pokud bude nutné topit, kontujte personál. 
Nepoužívejte topení bez našeho souhlasu, topení vám nastavíme a předáme vám 
informace pro bezpečné a úsporné zacházení. 

▪ Karavan je vybaven lednicí s mrazákem. Seznamte se s obsluhou tohoto zařízení (důležité 
je správně zacházet s otevíracím zámkem, tak abyste zařízení nepřiměřenou silou 
nepoškodili). 

▪ Karavan je vybaven nádobou na vodu, ze které čerpáte vodu v kuchyňce, na WC a 
v koupelně. S vodou hospodařte úsporně, v případě, že vám zásoba vody dojde, 
kontaktujte personál – musíme vám vodu doplnit! 

▪ Důkladně se seznamte se s ovládáním jednotlivých komponentů karavanu. Je nutné, 
abyste ovládali základní prvky ohleduplně a svou neznalostí karavan nepoškozovali. Jedná 
se o ovládání oken, rolety, markýzy, dveře, dvířka, kuchyň, WC, koupelna, zámky atd. 
Respektujte skutečnost, že některé prvky jsou námi nastaveny, tyto vám ukážeme a 
žádáme vás abyste neměnili jejich nastavení. Požádejte personál a věnujte tomuto tématu 
tolik času, abyste si byli jistí, že všemu rozumíte.  

▪ Osvětlení a elektřina. Karavan je po elektrické stránce plně funkční. K veškerému zařízení 
buďte ohleduplní a svém chování přizpůsobte. Buďte úsporní. 

▪ Používejte přezuvky, udržujte čistotu a pořádek, k veškerému našemu zařízení se chovejte 
ohleduplně. Třiďte odpad, nádoby jsou umístěn vedle kolárny. Domácí zvířata nesmí do 
postele ani části určené k sezení, rovněž nesmí jakkoli znečišťovat či jinak poškozovat 
prostor uvnitř i kolem karavanu. 
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CARAVAN KNAUS (USER GUIDE) 

▪ Caravan can’t be used contrary to the user guide a recommendations of the producer 
KNAUS. With usage of the caravan you commit your self to protect yourself. In case of 
necessary or any problems or questions, please contact us on +420 608 452 399. 

▪ Caravan includes chemical toilet and you are allowed to use it, but use it just if necessary 
and sparingly (do not throw anything in the toilet and please use just specialised toilet 
paper). If the water is not coming out, the box is full, stop using the toilet immediately. Use 
the toilet located in the building which is dedicated for camp. Inform your self how to work 
with this furniture and if you need any help, ask our stuff for it. 

▪ Caravan is equipped with gas cooker. Read the instructions, follow the, use it safely and 
sparingly. Everything is already set, if case of necessary, contact our stuff.  

▪ Caravan is equipped with gas heating. If you want to use it, please inform our stuff. Don’t 
use it without our permission, we will set it for you and we will provide you informations 
about safety and sparing usage. 

▪ Caravan is equipped with fridge with and freezer. Please read the guidelines(it is important 
to use the lock carefully, to much strength can damage it). 

▪ Caravan is equipped with water tank, the water is used for kitchen, toilet and bathroom. 
Please do not waste the water. If case of lack of water, please inform us. The water is not 
drinkable!  

▪ Please read the guidelines carefully. It is necessary to know the basics and don’t damage 
the furniture. The most important is the knowledge how to use the windows, blinders, 
awning, door, kitchen, toilet, bathroom and lockers. Please respect that some things are 
pre-setted be us, we will show you this things and we ask you to do not change their 
settings. If case of some missing or wrong informations, please inform us. 

▪ The lighting and electricity. The electricity fully works. Please be considered and sparing. 

▪ Please change your shoes before entering the caravan, maintain tidiness and be considered. 
Please sort the waste, bins are located next to the building dedicated for bycycles. Pet can’t 
enter the sofa and bed, they also can’t damage or pollute the Caravan. 

http://www.resortisa.cz/

