Maják - středisko volného času Vyškov

Provozní řád
Táborová základna Malina Ruprechtov
Táborová základna (dále jen TZ) slouží k organizování zotavovacích akcí dětí, mládeže i
dospělých osob. Provozování TZ provádí správce, pověřený ředitelkou Maják SVČ Vyškov.

Cena
1. Dle ceníku platného na daný rok.
2. Za spotřebovanou energii se připlácí dle aktuálního sazebníku a aktuální spotřeby.

Povinnosti účastníků pobytu
1. Dodržet stanovenou dobu nástupu a odchodu ze zařízení. Řádně převzít a předat veškerý
inventář dle seznamů správci TZ, potvrdit zápisem do příslušných tiskopisů.
2. Upozornit správce na všechny zjištěné závady, které vznikly během pobytu. V případě
poškození nebo ztráty majetku bude po viníku požadována odpovídající náhrada. (Za
skupinu odpovídá vedoucí akce.)
3. Je zakázáno odnášet na pokoje a do stanů nádobí a sklo z jídelny.
4. Není povoleno vynášet inventář z pokojů, používat lůžkoviny při opalování apod.
5. Ve všech budovách i v celém areálu platí zákaz kouření a požívání návykových látek.
6. Na pokojích je zakázáno používat vlastní el. spotřebiče, přechovávat hořlaviny,
manipulovat s elektrickým a topným zařízením, sušit oděvy na kamnech.
7. Ubytovaní jsou povinni dodržovat protipožární směrnice, bezpečnostní a hygienické
předpisy. Během svého pobytu se řídí pokyny správce TZ.
8. V prostorách TZ je zakázáno přechovávat osoby, které nebyly přihlášeny k pobytu. Dále je
zakázáno přechovávat psy, kočky a jiná zvířata bez souhlasu správce TZ. V případě, že
správce s pobytem zvířete souhlasí, zodpovídá vedoucí pobytu za pohyb zvířete po areálu.
Majitel je povinen po zvířeti uklízet.
9. Účastníci pobytu jsou povinni dodržovat zákaz vstupu do prostor, které neslouží
k ubytování (sklady, sklepy, kuchyň – dle pokynů vedoucího pobytu, apod.)
10. V průběhu činnosti je do reálu TZ zakázán vstup všem neoprávněným osobám. Návštěvy
rodičů u dětí si určuje vedoucí zotavovací akce.
11. Oheň je povoleno rozdělávat pouze se souhlasem správce (cizí pobyty) nebo vedoucího
akce (akce Majáku) na vyhrazeném místě (ohniště) a při zachování podmínek požární
ochrany.
12. Prostory TZ je nutné vyklidit do 10:00 hod. v den ukončení pobytu (případně dle dohody
mezi turnusy nebo se správcem TZ).
13. Účastníci pobytu jsou povinni předat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzali.
14. Parkování vozidel v areálu je povoleno pouze na vyhrazeném místě.
15. V případě hrubého porušení tohoto řádu je správce oprávněn ukončit okamžitě pobyt celé
skupiny bez nároku na jakoukoliv náhradu.
16. Objednavatel nebo vedoucí akce/pobytu je povinen seznámit s tímto řádem ostatní
účastníky akce/pobytu.

Ve Vyškově 1. 4. 2017

Mgr. Ludmila Nováková
ředitelka

