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Pronájem je třeba dohodnout předem s panem Svobodou (správce, kontakt viz níže).
Za každou skupinu přebírá pronajaté prostory od správce vždy jedna zodpovědná osoba starší 15
let (vedoucí). Vedoucí pravdivě a úplně vyplní údaje o své osobě a o své skupině do knihy.
Vedoucí seznámí svou skupinu s tímto provozním řádem a zodpovídá za to, že se jeho skupina
bude po celou dobu pobytu tímto řádem řídit.
Vedoucí převezme od správce klíče od přidělených prostor. Od klíčů je zakázáno pořizovat kopie!
Při ztrátě klíčů uhradí vedoucí výměnu příslušných zámků.
Po příchodu na základnu zkontroluje vedoucí spolu se správcem inventář, vybavení a stav
přidělených prostor.
Vedoucí zodpovídá za veškerou škodu na movitém i nemovitém majetku základny, kterou během
pobytu způsobí nebo zaviní on sám nebo někdo z jeho skupiny. Škodu musí vedoucí odstranit na
vlastní náklady do jednoho týdne od jejího vzniku, případně předá správci odpovídající finanční
částku na její nápravu.
Na chatkách cti soukromí, vstupovat můžeš bez dovolení pouze do pokojů přidělených správcem
a do společných prostorů (společenská chatka, kuchyňka, záchody a umyvárny). Společenskou
chatku a podkroví vám správce zpřístupní jen na vaši žádost.
S veškerým vybavením základny zacházej šetrně, udržuj ho čisté, jeho poškození ihned ohlas
svému vedoucímu.
Po celou dobu pobytu udržuj všude čistotu a pořádek. Třiď odpadky.
Šetři vodou, elektřinou, plynem i dřevem, chraň sebe, ostatní i přírodu.
V prostoru základny nesmíš používat otevřený oheň kromě míst k tomu vyhrazených (ohniště,
sporák v kuchyni, kamna), ale i tam jen pod dohledem vedoucího nebo jím pověřené osoby.
Používat vlastní vařiče je možné pouze s vědomím správce, na vlastní odpovědnost.
Na základně nesmíš kouřit, pít alkohol, přechovávat alkohol nebo cigarety! Osoby pod vlivem
alkoholu nebo drog budou ze základny ihned vykázány bez náhrady. Toto pravidlo lze zmírnit po
předchozí dohodě se všemi ostatními ubytovanými a se správcem.
Dodržuj noční klid, který začíná nejpozději v 22 hodin večer a končí nejdříve v 6 hodin ráno. Ve
spacích prostorech musí být v této době klid absolutní, ve zbytku základny se musíš během
nočního klidu chovat tak, abys nerušil ty, kteří už spí nebo chtějí spát.
Používej dveře! Do chatek nelez ani z nich nevylézej oknem!
Měnit nastavení elektrických přímotopů smí pouze vedoucí, kterého poučí správce. Šetři
elektrickou energii, zbytečně nevětrej a než na delší dobu opustíš místnost, vypni všechny
přímotopy.
Manipulovat s plynovou bombou ke sporáku může pouze správce nebo jím pověřená osoba.
Přítomnost osob nezapsaných v knize (návštěvy) je možná pouze v rozumné míře a vždy jen
s vědomím správce a vedoucího!
Zvířata jsou povolena, poraď se ale předem se správcem, jak předejít možným nepříjemnostem.
Před odjezdem vrátí vedoucí správci základnu uklizenou (podle kontrolního seznamu úklidu),
nahlásí veškeré škody (včetně odstraněných či opravených), vrátí zapůjčené klíče a uhradí správci
ubytovací poplatek za všechny členy skupiny (správce vydá stvrzenku), pokud není předem
dohodnuta jiná forma platby (převodem na účet, faktura).
Pokud tento řád porušíš, můžeš být ty (případně i celá tvá skupina) okamžitě vykázán(a) správcem
z prostoru základny.
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