INFORMACE A DOPORUČENÍ REKREANTŮM
TÁBORA J. A. KOMENSKÉHO V BĚLČI NAD ORLICÍ

Vážení hosté,
Děkujeme Vám, že se snažíte, v zájmu svém i ostatních,
dodržovat a užívat níže uvedené:
V táboře se setkáváte s účastníky dalších pobytů. Všechny pobyty mají své místo,
ubytování, jídelnu, zázemí. Využívejte prosím prostory určené Vám.
2. Středisko TJAK lze rozdělit na tyto skupiny a k nim náležející společné prostory k užívání:
- hlavní budova - zimní jídelna, klubovna v přízemí, hřiště pro hry a ohniště u pavilonu Sedmík
- Hessova chata - zimní jídelna, klubovna na HCH, hřiště a ohniště u pavilonu Sedmík
- Souchatí - letní jídelna, sál pavilonu Sedmík, hřiště a ohniště u pavilonu Sedmík
- Malý tábor - letní jídelna, Pellarova chata, hřiště a ohniště v Malém táboře
3. Personál tábora vám vyjde rád vstříc ve vašich požadavcích a přáních, a proto vás prosíme,
abyste respektovali zásady provozního režimu a některá nezbytná omezení, např. zákaz
vstupu do kuchyně, zákaz používání kuchyňských chladniček a pračky pro soukromé účely,
nutnost dodržování časů výdeje jídel (časy podávání jídel jsou uvedeny na nástěnkách
v jídelnách společně s jídelním lístkem a dalšími informacemi).
4. Kancelář správce střediska je umístěna vlevo při vchodu do hlavní budovy. Správce
zastihnete v kanceláři v pracovní dny v úředních hodinách a v sobotu při střídání.
5. Zdravotník /táborový lékař/ bývá většinou účastníkem některého pobytu. Ošetřovna je
umístěna v přízemí hlavní budovy. Na konkrétní jméno zdravotníka a další informace se
informujte u správce TJAK.
6. V hlavní budově, ve vestibulu a na jídelně je zajištěn přístup k internetu. Přístup je umožněn
bez hesla
7. Půjčování kol a lodiček jsou specifikovány v půjčovním řádu v příloze.
8. Auta hostů parkují ve dvou řadách u letní jídelny (výjimečně i v Malém táboře). Zaparkovaná
auta musí umožnit volný průjezd velkého vozu k popelnicím a za kuchyň, zásobování
potravin, a dále nesmí bránit příjezdu od mostu do areálu.
9. Poštovní schránky pro odeslanou poštu jsou umístěny u dveří kanceláře v hlavní budově a
u dveří letní jídelny. Pošta je odvážena v pracovní dny vždy dopoledne.
10. Sociální zařízení jsou umístěna v hlavní budově v přízemí a v 1. patře, apartmány mají své.
Hessova chata má rovněž své sociální zařízení. Sociální zařízení za potokem v modrožluté
budově, zvlášť dámy, zvlášť pánové, jsou určeny pro rekreanty z chatek malého tábora,
Souchatí a pavilonu Sedmík. Pavilon Sedmík má rovněž 1 WC s umyvadlem při vstupu
do budovy pod schody. Klíče od bezbariérových koupelen a WC lze vyzvednout u správce.
V Malém táboře je pohotovostní sociální zařízení při vstupu do areálu Malého tábora a dále
pak venkovní umývárna pro rekreanty Malého tábora a sprcha pro očistu po aktivitách
v rybníce. Na všech sociálních zařízeních je doplňován toaletní papír při pravidelném úklidu.
11. Pračka pro rekreanty je k dispozici na dámských letních sociálních zařízeních za potokem.
12. Prosíme o šetrné zacházení s veškerým zařízením, šetření vodou a elektrickým proudem.
13. Úklid chatek a pokojů si hosté zajišťují sami, odpadky se odnášejí do popelnic za parkovištěm
anebo do vyhrazených nádob v areálu tábora. Prosím o jejich třídění na plasty, směsný
komunální odpad dle pokynů v ubytovacím řádu.
14. Žádám o respektování zásad a pravidel v Ubytovacím řádu. Ubytovací řád je přílohou této
informace, dále je vyvěšen na nástěnkách ve všech společných prostorách včetně jídelen.
1.

15. Prostor mezi Souchatím a hlavní budovou je určen pro klid a odpočinek. Hry s míčem a
všechny další aktivity, které vyžadují více pohybu a vyšší hlučnost, směřujte do prostoru hřišť
(malý tábor v areálu malého tábora, velký tábor a hlavní budova v prostoru za pavilonem
Sedmík). Po 21.00 hodině nejezděte na kole v areálu tábora. Při jízdě na kole dbejte prosím
zvýšené opatrnosti a vyhýbejte se pohybu v bezprostřední blízkosti ubytovaných objektů.
K parkování kol využívejte parkovacích stojanů.
16. Nenechávejte cenné věci bez dozoru. Cenné a hodnotné věci si můžete dát do úschovy
do kanceláře. Bližší informace u správce. Jinde za ztráty nemůžeme ručit.
17. Voda, která teče ze všech pevně připojených kohoutků včetně umývárny v malém táboře, je
pitná. Dodavatel pitné vody: Královéhradecká provozní a. s. Hradec Králové.
18. Pokud má skupina naplánován nějaký výlet a nebude v čas výdeje ve středisku, je nutné si
v dostatečném předstihu, nejpozději 24 hodin předem, objednat přípravu balíčků, nebo
změnu výdeje stravy, aby toto mohlo být dohodnuto i s ostatními skupinami. Prosím
o dodržování tohoto bodu!!!
19. Provoz jídelen:
Na nástěnce v jídelnách jsou vyvěšeny tyto informace: Doba výdeje stravy rekreantům,
jídelní lístek, seznam alergenů a další informace týkající se konkrétního programu a
provozu střediska.
Každá skupina se dohodne s personálem kuchyně o zasedacím pořádku své skupiny, aby
personál kuchyně mohl zajistit přípravu stolování u jednotlivých jídel, přípravu snídaní atd.
Tento zasedací pořádek prosím dodržujte po celou dobu pobytu.
U snídaní se prostírá na objednané stoly podle výše uvedeného zasedacího pořádku, při
obědě dostane každý stůl polévkovou mísu s polévkou a na stole má prostřeno podle
zasedacího pořádku, rovněž tak u večeří.
Pro hlavní jídlo při obědě a večeři si rekreanti dojdou k výdejnímu okénku, rovněž u
výdejního okénka prosíme o specifikaci dětí do 12 let.
Veškeré stravovací změny, výjimky, diety, pokud si je rekreanti neobjednali předem, tak si
dohodnou s kuchaři u výdejního okénka.
Veškeré použité nádobí prosím vracejte zpět k odevzdávacímu okénku na špinavé nádobí,
svůj stůl ukliďte.
20. Snažte se i malé děti vést k používání hygienických zařízení
21. Prosím o dodržování zásad a pravidel v ubytovacím řádu Tábora J. A. Komenského v Bělči
nad Orlicí
22. Prosíme účastníky a vedoucí běhů, aby při ukončení svého pobytu odstranili výzdobu
společných prostor, kterou během pobytu vytvořili.
23. V den ukončení pobytu prosíme o svlečení lůžkovin a roztřídění na určené místo. Pokoje a
chatky prosím ukliďte a uvolněte nejpozději do 10.00 hodin dopoledne. Klíčky od pokojů a
chatek zanechte v zámku vchodových dveří.
24. V prostorách celého areálu dodržujte zásady slušnosti a bezpečnosti, maximální opatrnosti
a ohleduplnosti vůči ostatním klientům střediska.
25. Používáníi veškerých herních prvků a sportovního vybavení je na vlastní nebezpečí.
26. Za vstřícnost děkujeme a přejeme příjemný pobyt v našem středisku
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Ubytovací řád Tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí
Časy podávání jídel
Půjčovní řád Tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí - KOLA, LODĚ
Uspořádání chatek a pokojů v jednotlivých zařízeních – plánek
Adresa Tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí
Přísný zákaz kouření

Miloslav Teplý
Správce, tel. 603 572 268

