Provozní řád „Dětského tábora Osika“
areál „Dětského tábora Osika“ je majetkem města Jindřichův Hradec, IČ 002
46 875, se sídlem Klášterská čp.135/II, 377 01 Jindřichův Hradec

V jeho těsné blízkosti se nacházejí pozemky a porosty Lesů ČR – Český Rudolec. Paseka za
chatkami byla zalesněna výsadbou mladých stromků.
V těsné blízkosti areálu dětského tábora protéká říčka Dračice, která se nachází
v ochranném vodním pásmu.

Součástí areálu dětského tábora je:
- hlavní budova (kuchyně, jídelna, klubovna, pokoj pro personál, WC, sprcha, sklad
a sklep)
- budova se sociálním zařízením WC , sprchy (oddělené chlapci a dívky) společně
s technickou místností ve které jsou umístěny bojlery
- 10 čtyřmístných obytných chatek vybavených stolkem a židlí. V chatkách je zavedena
elektřina (světlo a zásuvky)
- 20 stanů s podsadou, které jsou dvoumístné
- marodka 1 chatka ( 3 lůžka +1)
- 1 malá chatka - slouží jako sklad
Do dětského tábora je zaveden vodovod, který je napájen z veřejného vodovodního řadu. Voda
je pitná

Pravidla pro užívání dětského tábora:











Nacházíme se v rekreační oblasti, proto dodržujeme noční klid, který trvá od 22.00
hodin večer do 6.00 hodin ráno
Je přísně zakázáno rozdělávat oheň mimo vyhrazené ohniště a v případě použití je
třeba při opuštění tábora oheň řádně uhasit.
Je zakázáno vynášet nábytek (stoly, židle ….) mimo hlavní budovu a chatky.
Je zakázáno znečišťovat okolí tábora, vodní tok říčky Dračice. Odpadky ukládáme na
určené místo do popelnic
Každý táborník udržuje pořádek v prostoru dětského tábora a přilehlém okolí. Neničí
sportovní zařízení tábora.
Při provozu v kuchyni dodržujeme zásady bezpečnosti manipulace s plynem a elektrickým
proudem.
V případě pronajmutí stanů je nájemce odpovědný za jejich stav a nedopustí jejich
poničení.
V chatkách je zakázáno používat náročnější spotřebiče (elektrické přímotopy, varné
konvice, žehličky, televizní přijímače atd.)
V případě vjezdu automobilů je zakázán vjezd automobilů k chatkám, na hřiště.
Automobily je možné parkovat před budovou a podél příjezdové cesty.
Každou způsobenou škodu je nájemce povinen nahlásit zástupci vlastníka areálu.
Způsobená škoda bude popsána v předávacím protokolu (případně zhotovena
fotodokumentace) a následně vyčíslena způsobená škoda, která bude uhrazena na základě
vystaveného dokladu.

Přejeme Vám příjemný pobyt
Schváleno usnesením RMě č. 218/7R/2020 bod č.2 dne 4. 3. 2020 s účinností od 4. 3. 2020

