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1. Provozní řád slouží k tomu, aby základna na Zámku sloužila dobře hostům i Modré
Střelce a pro všechny to bylo přijemné místo pro rozvoj těla, duše, vztahů i hodnot.
Ubytování, příjezd
2. Na táborové základně (TZ) jsou ubytovávány přednostně organizované skupiny –
zásadně po předchozím přihlášení správci.
3. Skupina užívá ubytování pouze po dobu smluvenou se správcem a dodržuje časy
příjezdu a odjezdu.
4. Při příjezdu vedoucí skupiny obdrží všechny nutné dokumenty: Tento provozní řád a
Předávací protokol.
5. Na předávací protokol spolu s předávajícím zapíší stav elektroměru, který je umístěn u
asfaltové cesty pod základnou. Klička od elektroměru je v kuchyni.
Provoz
6. Vozidla parkují na parkovišti u horní brány. Výjimečně – například se zásobami – lze
přijet i spodní branou až ke kuchyni. Této možností hosté využívají jen sporadicky a
s rizikem, nevyjetí zpět.
7. Ve všech chatách, kuchyni, společenské místnosti a koupelnách je zakázáno kouřit a
rozdělávat oheň. Rozdělávání ohně je možné pouze na místě tomu určeném (ohniště,
krb). Při zacházení s ohněm a hořlavými látkami je nutné dbát zvýšené opatrnosti
vzhledem k blízkosti lesa a dřevěnému provedení chatek.
8. Hosté si během pobytu udržují pořádek na základně sami. Na odpadky jsou určeny koše
v chakách a v hlavní budově.
9. Modrá Střelka poskytuje pouze prostěradla na matrace a to jedno pro každého hosta.
Znečištění matrací a náklady na jejich případné praní Modrá Střelka skupině naúčtuje
jako doplatek.
10. Vybavení chatek a společných prostor, včetně lůžkovin, je zakázáno vynášet a
přemísťovat.
11. Se všemi předměty používanými během pobytu je třeba zacházet šetrně a chránit je před
poškozením. Každá věc něco stála a její zbytečné zničení je drahé nejen na peníze ale
náročné i životnímu prostředí.
12. V chatkách a na pokojích lze používat pouze drobné el. spotřebiče jako jsou nabíječky,
rádia atd. Spotřebiče s výkonem vyšším než 1kW (zejména vařiče, topná tělesa)
používat nelze, protože na to není stavěná síť ani jističe.
13. Společenské prostory je možné zdobit např. výtvarnými pracemi dětí apod. Po ukončení
pobytu je třeba uvést prostor do původního stavu.
14. Pokud skupina splní podmínky pro dětské zotavovací akce, sama nahlásí svou akci
hygieně. Skupina je zodpodvědná za splnění náležitostí vyhlášky – má dostatek
kvalifikovaných lidí a dodržuje hygienické zásady v kuchyni i na sociálních zařízeních.
Případné nedostatky na vybavení základny hlásí co nejdříve správci TZ, a my je co
nejrychleji napravíme.
15. Noční klid je v areálu od 22:00 hod. do 7:00 hod, zejména kvůli sousedům. Vnitřní režim
si skupina stanoví sama, jak je libo.
16. Požadavky na sousedy – například zakopnutý míč, řeší skupina se sousedy přímo,
zásádně nikoli přelézáním plotu. K sousedům se prosím chovejte s mimořádnou
slušností – zatímco my jsme tam vždy na návštěvě, oni zde bydlí.
Odjezd
17. V den odjezdu je nutné uvést chatky, budovu i celý areál do pořádku a lůžkoviny
odevzdat přebírajícímu. Před předáním klíčů bude zkontrolován stav celé základny podle
protokolu.

18. Na konci pobytu je zjištěn konečný stav elektroměru a zapsán na předávací protokol.
Elektřinu platí skupina, v roce 2009 je to 5,63 Kč/kWh. Doplatek je nejlépe ihned
v hotovosti, pokud z nějakého důvodu nejde, bude připočítán k celkové faktuře, nebo
vystaven na dodatkovou fakturu.
19. V případě poškození nebo zcizení zařízení, sepíše se na protokol uznání škody, podle
ceníku nebo odhadu přebírajícího. Škodu je možné uhradit na místě v hotovosti, nebo na
základě faktury převodem na účet.
20. Při ztrátě klíče od chatky je účtována cena vložky zámku ve výši 150,- Kč.

