Provozní řád TZ STTO v Nebeské Rybné
1.

Základna, vnitřní zařízení a uložený materiál jsou majetkem Sdružení turistických a tábornických
oddílů.

2.

Účastníci pobytu se řídí všemi pokyny uvedenými v tomto řádu, platnými zdravotními a
protipožárními směrnicemi a předpisy, návštěvním řádem CHKO Orlické hory a případnými dalšími
pokyny vedoucího (organizátora) pobytu (táborovým řádem apod.).

3.

Kapacita objektu dle kolaudačního rozhodnutí je 20 osob.

4.

Za pořádek, úklid a dodržování provozního řádu táborové základny zodpovídá vedoucí pobytu.
Závady na TZ se hlásí představiteli STTO (předávací protokol), se kterým se domluví vedoucí
(organizátor) pobytu na jejich odstranění.

5.

Za pohyb, nepořádek a škody způsobené domácími zvířaty odpovídá jejich majitel.

6.

Je zakázáno:
• Kouřit v celém objektu
• Přemisťovat nábytek, zařízení
• Vstupovat do základny bez přezůvek (s výjimkou půdy a sklepu)
• Vstup zvířatům na matrace, postele, křesla i gauče
• Bez povolení správce nebo představitele STTO zasahovat do systému vytápění, rozvodu
vody, elektřiny, manipulovat s plynovými bombami a hasicími přístroji
• Znečišťovat okolí odhazováním odpadků, papírů, nedopalků, apod.

7.

V případě živelné pohromy či havárie je povinností vedoucího (organizátora) pobytu podle potřeby
pomoci při její likvidaci.

8.

Při odchodu (odjezdu) ze základny odpovídá vedoucí (organizátor) pobytu za:
• Úklid táborové základny, jejího okolí a případně prostoru tábořiště
• Uložení materiálu na určená místa, srovnání nábytku
• Vypnutí elektrického proudu (hlavní vypínač zvenku)
• V zimních měsících za uzavření vody hlavním uzávěrem vodovodního řádu nahoře ve
vesnici; vypuštění zbývající vody z trubek v táborové základně a za vykonání všech dalších
opatření proti zamrznutí vody (viz návod pro TZ)
• Likvidaci odpadků včetně popela v souladu s platným zákonem o odpadech, recyklovatelný
odpad ukládat do speciálních kontejnerů v obci Nebeská Rybná (po skončení pobytu nesmí
v prostorách TZ zůstat žádný odpad a potraviny, kromě konzervovaných a
dehydratovaných)
• Doplnění dřeva a třísek u všech kamen
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Zvláštní doporučení
1.

Vedoucí (organizátor) pobytu je povinen dbát soustavně zejména na:
• Čistotu a pořádek ve všech prostorách táborové základny a jejím okolí, případně i tábořišti
• Údržbu nářadí a jeho bezpečné uložení na příslušné místo
• Zachování bezpečnostních předpisů pro práci se stroji (zákaz práce neplnoletých) a
elektrickými spotřebiči
• Zachování protipožárních opatření při práci v kuchyni, zákaz práce s otevřeným ohněm v
prostorách TZ
• Zachování přístupu k jističům umístěných v chodbičce za hlavním vchodem.
• Vhodné a bezpečné uložení osobních věcí účastníků pobytu,
• Udržování trvale volných únikových cest,
• Umístění hasicích přístrojů a další požadavky požární ochrany včetně omezení a zákazů;
během konání LT je jeden hasicí přístroj umístěn u strážní věže v táboře.

2.

Pohotovostní lékárnička je umístěna na viditelném místě v kuchyni.

3.

Uzávěr vody do TZ (případně do tábořiště) je v armaturní šachtě před hlavním vchodem do TZ,
hlavní uzávěr vody vodovodního řádu je vedle první chalupy na pravé straně místní komunikace
vedoucí z Nebeské Rybné přes Vyhlídku do Říček (viz plánek v kuchyni).

Havarijní – opatření proti přeplnění jímky
1.

Při přebírání objektu k pobytu je třeba zkontrolovat stav hladiny kapaliny v jímce. Hladina musí být
minimálně cca 40 cm pod horní hranou vstupního otvoru.

2.

Před ukončením pobytu je třeba opět zkontrolovat výši hladiny kapaliny, a pokud bude dosahovat
výšky uvedené v bodě 1., bude informovat Vedení STTO o nutnosti vyvezení obsahu odpadní jímky
(viz předávací protokol).

3.

Pokud je délka pobytu delší než jeden týden, je třeba provádět kontrolu každý týden (nejlépe v
pondělí).
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