PROVOZNÍ ŘÁD AUTOCAMPINGU
1. Po příchodu do tábora se ohlásí návštěvník správci tábora a předloží mu svůj občanský
průkaz nebo jiný doklad postavený na roveň občanskému průkazu ( povolení k pobytu,
cestovní pas a pod. ). Každý návštěvník je povinen správci tábora předložit doklad
totožnosti osobně. Správce tábora je osobně odpovědný za to, že každá osoba starší 15ti
let, zdržující se v táboře má řádný doklad totožnosti.
2. Recepční přidělí návštěvníkům lůžka v chatách, ve stanech nebo místo k postavení
vlastního stanu a zaparkování motorového vozidla.
3. Ohraničování stanů příkopem není dovoleno.
4. Užívání táboru je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami nebo
chorobami vzbuzujícími odpor.
5. Od 22:00 hodin do 6:00 hodin ráno musí být v táboře naprostý klid.
6. Odjezd tábora před 6:00 hodinou ranní je nutno předem ohlásit správci tábora. Odjezd
v tomto případě musí být tichý, bez zbytečného hluku.
7. Ani během dne není dovoleno obtěžovat uživatele tábora křikem, hlučným zpěvem a
nadměrným zesilováním rozhlasu nebo jiným projevem. Při provozování her je v táboře
vyhrazeno vhodné místo.
8. Jízda motorovými vozidly i případně jízdními koly je dovolena jen pro příjezd do tábora
a odjezd z něho a to jen po vyhrazených cestách.
9. Psi v táboře po celou dobu pobytu nesmí volně pobíhat.
10. Uživatelé tábora jsou povinni zacházet s ohněm s největší opatrností.
11. Samozřejmou povinností návštěvníků tábora je vzájemné ohleduplné jednání a chování.
Zejména čistota a pořádek musí být samozřejmostí.
12. Všichni uživatelé tábora se zavazují šetřit jeho zařízení, vzhled tábora i jeho okolí.
Zejména není dovoleno trhati květiny a poškozovat rostliny a přírodní okrasy v táboře a
jeho okolí.
13. Návštěvník tábora, který by poškodil jeho zařízení je povinen před odjezdm nahradit
organizaci způsobenou škodu.
14. Odpadky všech druhů jakož i použití vody patří na vyhrazená místa do určených nádob.
15. Před opuštěním tábora uvede návštěvník místo svého stanování a okolí do původního
stavu.
16. Definitivní odjezd z tábora ohlásí návštěvník jeho recepčnímu, kterému odevzdá
zapůjčené táborové zařízení.
17. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout bezvýhradně pokynů zaměstnanců provozující
organizace.
18. Rozdělávání ohně, vaření a mytí je dovoleno pouze na vyhrazených místech.
19. Provozující organizace neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů tábora,
pokud by jejich poškození nezavinila. Neručí také za ztrátu věcí osobní potřeby, pokud
nebyly svěřeny do úschovy. Správa tábora není však povinna převzít do úschovy
předměty v hodnotě nad 2.000,- Kč.
20. Při hrubém porušení předpisů táborového řádu může správce tábora vyloučit jednotlivce
nebo celou skupinu z jeho užívání.

