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VÝŇATEK Z PROVOZNÍHO ŘÁDU STŘEDISKA TZ LIPNICE s.r.o.
1. Tábornická základna Lipnice s.r.o. v Lomu Na Hřebenech (dále jen TZ Lipnice) je rekreačním a školicím
zařízením zapsaného spolku Česká tábornické unie, z. s. (dále jen ČTU).
2. Správu a řízení provozu TZ Lipnice vykonávají jednatelé TZ Lipnice s.r.o, prostřednictvím ustanoveného
zodpovědného vedoucího provozu.
3. TZ Lipnice využívají ke své činnosti jednotlivé články ČTU především pro pořádání tábornických škol,
dětských a ozdravných táborů, reprezentativních, například mezinárodních akcí, školení, seminářů apod.
Ve volných termínech může být středisko pronajímáno jiným právnickým, či fyzickým osobám (dále jen
zákazník), na základě „Smlouvy o pobytu a poskytnutí služeb“, uzavřené dle „Smluvních podmínek TZ
Lipnice s.r.o.“.
4. Všichni uživatelé střediska Lipnice se podpisem „Smlouvy o pobytu a poskytnutí služeb“ zavazují řídit se
při pobytu „Smluvními podmínkami TZ Lipnice s.r.o.“.
5. Celoroční termínový kalendář obsazení TZ Lipnice zpracovává pracovník zákaznického servisu TZ
Lipnice s.r.o. s přihlédnutím k požadavkům ČTU. Objednávky pobytu zákazníků a členů ČTU se přijímají
písemně na adrese ústředí ČTU Kazašská 6, 101 00, Praha 10 - Vršovice, či e-mailem na adrese
ustredi@tabornici.cz .Termínový kalendář obsazení TZ Lipnice v následujícím roce schvalují jednatelé TZ
Lipnice s.r.o.
6. Povinnosti uživatelů a zákazníků TZ Lipnice:
a) Zajistit pořádek a čistotu v prostoru TZ Lipnice, pronajatých místnostech a chatkách, zejména však při
ukončení pobytu. Dbát o ochranu lesního a půdního fondu. Při pobytu psů a jiných zvířat zodpovídá
majitel za jejich pohyb v prostoru TZ Lipnice, odstraňuje jejich exkrementy, dbá zákazu vstupu zvířete
do kuchyně, hygienických zařízení a sauny, je si vědom, že zvíře nesmí ohrozit bezpečnost účastníků.
b) Užívat vybavení TZ Lipnice a zapůjčený materiál tak, aby nedošlo k jeho poškození, či zničení. Pokud
se tak stane, uhradit vzniklé ztráty, či škody vedoucímu provozu TZ Lipnice.
c) Řídit se pokyny, upozorněními vedoucího provozu, dbát výstrahy nebezpečí utonutí v jezeře a
zákazu rybolovu.
d) Respektovat „Provozní řád“, „Požární řád“ a „Řád sauny“.
e) Dodržovat zákaz vjezdu automobilů do prostoru TZ Lipnice, s výjimkou parkoviště za hlavní branou.
f) Dodržovat noční klid v areálu od 22.00 do 6.00 hodin.
g) Dbát důrazného zákazu používání vlastních elektrospotřebičů a zákazu soukromé tepelné úpravy
pokrmů v chatkách, pokojích a na ohništích. Výjimku uděluje ve zvlášť odůvodněných případech
vedoucí provozu.
h) Uhradit poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity ve výši dle znění obecně
závazných vyhlášek 4/2011 a 5/2011 obce Lipnice n.S.
Poplatky jsou součástí konečného vyúčtování pobytu.
7. Práva uživatelů a zákazníků střediska TZ Lipnice:
a) Užívat pro svůj pobyt všechny veřejné prostory střediska.
b) Využívat po dohodě s vedoucím provozu další služby, zapůjčovat si sportovní a jiné vybavení.
c) Vznášet připomínky a stížnosti k provozu TZ Lipnice jeho vedoucímu, jednatelům TZ Lipnice s.r.o. či
písemně na adresu ústředí ČTU v Praze.
Milan Rychlý
jednatel TZ Lipnice s.r.o. a náčelník ČTU

