
Pobytový řád  
Tábořiště- Doubravice nad Svitavou 

 
Článek 1  
Základní ustanovení 

 

Tento pobytový řád se vztahuje na prostory tábořiště s kuchyní a sociálním zařízením, který je 

využíván v letních měsících k pořádání pobytových táborů a je v majetku Oblastí charity 

Blansko.  
 

 

Článek 2 

Základní pravidla pro využívání tábořiště 

 

Vstup do areálu je povolen přihlášeným účastníkům, případně nahlášeným návštěvám. Ti jsou povinni 

seznámit se a řídit se pobytovým řádem a pokyny odpovědného pracovníka (viz. čl. 3). 

 

Návštěvník je povinen nahlásit provozovateli případnou změnu týkající se doby zahájení nebo 

ukončení pobytu, dále pak jakoukoliv změnu v počtu návštěvníků. 

 

Objekt a klíče předává odpovědný pracovník vedoucímu skupiny, který obdrží kontakt na tohoto 

odpovědného pracovníka. 

 

Při pobytu návštěvníci udržují čistotu a pořádek.  

 

Návštěvníci smějí využívat pouze předem dohodnuté prostory, ostatní prostory budou 

uzamčeny.  

 
Zapůjčené potřeby návštěvníci vždy vrací na původní místo, pokud se s odpovědným pracovníkem 

nedohodli jinak. 

 

Od 2300 hod. do 700 hod. návštěvníci respektují noční klid. 

 

Při každém odchodu z objektu jsou návštěvníci povinni uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít 

okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a objekt uzamknout.  

  

Parkování vozidel je povoleno pouze na vyhrazených místech. 

(V areálu platí přísný zákaz mytí automobilů!!) 
 

 V objektu je zakázáno: 

• kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm/  pro účely opékání masa a párků je 

vyhrazeno ohniště a krb/ 

• používat elektrické spotřebiče, které nejsou součástí vybavení  

• odnášet nádobí (příbory, hrnečky, skleničky, talíře) mimo prostory areálu  

• vhazovat na toaletách jednorázové papírové utěrky a jiné papíry do WC, které 

by mohly ucpat odpady  

• ubytování jakýchkoli domácích zvířat 

 



Po ukončení pobytu je třeba vynést koše, vytřít podlahy, umýt a uklidit nádobí, WC a 

koupelny a předat klíče odpovědnému pracovníku charity /po předchozí časové domluvě 

s odpovědným pracovníkem/, nahlásit a uhradit případné škody.  
 

 

Článek  3 

Závěrečná ustanovení 

 

V případě poškození jakékoliv věci nádobí, spotřebiče, stany atd. je pronajímatel povinen škodu 

nahradit v plné výši. 

 

Připomínky, přání a návrhy, týkající se využívání objektu a celého areálu, mohou návštěvníci 

uplatňovat písemně do sešitu k tomu určenému, nebo přímo u odpovědného pracovníka. 

 

V případě zjištění jakékoliv závady mohou návštěvníci ihned kontaktovat odpovědného 

pracovníka na telefonním čísle 732747952 (Petra Veselá).nebo Jana Dvořáková 

tel.734871493 

 

 
Při opakovaném porušení pobytového řádu (např. při úmyslném ničení věcí, hrubých výtržnostech,  

při opětovném rušení nočního klidu apod.) je provozovatel oprávněn návštěvníkům ukončit pobyt  

bez náhrady zbývající ceny pobytu. 

 

 

 

Tento pobytový řád byl schválen dne     30.6.2017 

a nabývá účinnosti dnem 1.7.2017 

 

                                                                             S pobytovým řádem se seznámil/a/: 

 

 vedoucí zařízení                                                  vedoucí akce :  

 

 Petra Veselá                                                        telefon: 


