Ubytovací řád
Tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí
________________________________________________
Ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro všechny hosty pobývající v objektech a areálu střediska
Všichni účastníci pobytů a rekreací jsou povinni se po nástupu na pobyt hlásit u správce střediska,
resp. u vedoucího pobytu.
- Přístup motorovými vozidly do areálu je možný pro hosty a pro nutnou přepravu zavazadel.
Po dobu pobytu parkují auta na vyhrazené ploše.
- Ve všech objektech je zakázáno kouřit nebo rozdělávat oheň. Rozdělávání ohně je možné
pouze na místě tomu určeném (ohniště, krb). Při zacházení s ohněm a hořlavými látkami jsou hosté
povinni dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k blízkosti lesa a dřevěnému provedení většiny staveb.
- Hosté si během pobytu udržují pořádek v chatkách a na pokojích sami.
- Třídění odpadů: Na odpadky jsou určeny koše a popelnice. V prostoru popelnic je kontejner
na sklo, plasty a popelnice na směsný komunální odpad; naléhavě prosíme o respektování tohoto
požadavku a třídění odpadů! V případě vytvoření většího množství papírového odpadu projednat
jeho uložení se správcem, zajistíme přímo odvoz do sběrného dvora. V hlavní budově pak máme
oddělené nádoby na třídění dalších odpadů: tlakové nádobky, spray atd., dále hliníkové obaly,
baterie a elektroodpad včetně žárovek, sklo.
- Vybavení pokojů a společných prostor včetně lůžkovin je zakázáno vynášet a přemisťovat.
Zákaz vynášení se vztahuje i na nádobí používané v jídelně.
- Se všemi prostředky včetně energií používanými v rámci pobytu zacházejte šetrně a chraňte
je před poškozením. Šetrné chování předpokládáme i ve vztahu hostů k přírodě.
- V chatkách a na pokojích nelze používat el. spotřebiče za účelem vaření nebo vytápění.
Výkon ostatních spotřebičů nesmí přesáhnou 1kW. V případě vytápěných prostor prosíme
o krátkodobé a intenzivní větrání nebo vypnutí zdroje topení (platí pro hlavní budovu a chatky
Malého tábora).
- Noční klid v celém areálu je od 22.00 do 6.00 hod.
- Stanovené časy společného stravování dle rozpisu podávaných jídel musí být dodrženy.
- Hosté nemají povolen přístup do provozních prostor TJAK
- Při ztrátě klíčů od chatky, pokoje nebo společných prostor je účtována cena zámkové vložky
min. ve výši 300 Kč.
- Poruchy a závady hlaste správci nebo pracovníkovi údržby ihned při zjištění závady
- Hasící prostředky není povoleno používat k jiným účelům ani s nimi neoprávněně
manipulovat.
Tento řád platí od 1. 3. 2017
Miloslav Teplý, správce
Tel. 603 572 268
K zapůjčení jsou tyto možnosti:
a) bez poplatku
Vážení hosté, připravili jsme pro Vás seznam předmětů, které jsou Vám k dispozici během
Vašeho pobytu. Děkujeme, že tolerujete omezená množství těchto předmětů.
Míč na volejbal
Míč na kopanou
Síť na volejbal
Míč gumový – dětský
Pračka (dámské letní soc. zař.)

Žehlička
Žehlící prkno
Chladnička
Divadélko
Figurky pro biblická vyprávění

Sekera
Ruční pila
Pruty na opékání
Společenské hry
Dětská plastová vanička

Dětský nočník
Dětská postýlka
Prodlužovací kabel
Dataprojektor

b) S poplatkem za půjčení si lze vypůjčit kola a lodičky za podmínek, které jsou
stanoveny půjčovním řádem, který je přílohou tohoto ubytovacího řádu.

Další podmínky pobytu jsou specifikovány v „Informacích a doporučeních rekreantům Tábora J. A.
Komenského v Bělči nad Orlicí“

