Protokol o předání TZ Nebeská Rybná
Zástupce Sdružení turistických a tábornických oddílů (STTO)
Jméno:
………………………………………………..…………………..
Funkce:
………………………………………………..…………………..
předal(a) táborovou základnu (TZ) v Nebeské Rybné přejímající(mu)
………………………………………………………………………………..……….……..…………………..
Jméno:
Adresa:
………………………………………………………………………………..……….……..…………………..
č. OP (IČ): ………………………………………………………………………………..……….……..…………………..
Kontakt: ………………………………………………………………………………..……….……..…………………..
Na dobu od …………………………………… do ……………………………………
Přejímající převzal(a) klíče od TZ, odevzdal(a) za ně zálohu 500,- Kč a zavazuje se dodržovat Provozní řád
táborové základny (příloha). Pro zjednodušení používání základny slouží také Návod na použití základny
(příloha), který ale nenahrazuje Provozní řád. Do tří dnů po skončení pobytu, není-li domluveno jinak,
odevzdá přejímající zástupci STTO vyplněnou kopii protokolu, domovní knihu a klíče. V případě pozdějšího
vrácení klíčů, protokolu nebo domovní knihy záloha 500,- Kč propadá ve prospěch STTO.

ÚDAJE O STAVU ZÁKLADNY – VYPLNIT !
Při příjezdu:
Při odjezdu:

stav elektroměru:
stav elektroměru:

množství dřeva (plnost dřevníku):
plnost jímky (po delších pobytech):
Výměna plynové lahve:

stav vodoměru: ……………………………………
stav vodoměru: ……………………………………
víc než polovina / cca polovina / méně než polovina
méně / více (jak cca 50cm pod okraj přívodní roury) / není vidět
ANO / NE

Zjištěné závady:
………………………………………………………………………..……….……..……………………………………………………………………………………………………….

Náměty pro zlepšení funkčnosti TZ:
………………………………………………………………………..……….……..……………………………………………………………………………………………………….
Při jakýchkoli potížích kontaktujte zástupce STTO. Všechny zjištěné závady a nedostatky oznamte při předání klíčů zástupci STTO.

Podpisem tohoto protokolu na sebe přejímající bere odpovědnost za škody způsobené účastníky během
pobytu a zavazuje se na vlastní náklady tyto závady odstranit.
Datum předání: ……………………………………
podpis zástupce STTO: …………………………………… podpis přejímající(ho): ……………………………………
Datum vrácení: ……………………………………
podpis zástupce STTO: …………………………………… podpis přejímající(ho): ……………………………………
přílohy:

1. Provozní řád táborové základny
2. Návod na použití základny
3. Návštěvní řád CHKO Orlické hory

Kontakty:

732 499 175 Aleš Jindřich, správce TZ
773 091 640 Adam Stejskal, Ekonom STTO
603 846 674 Robert Huml, Nebeská Rybná
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