S M LO U VA
O UŽÍVÁNÍ TÁBOŘIŠTĚ NA „SLUNEČNÍ STEZCE“
uzavřená mezi

UŽIVATEL :
IČO zastoupený adresa mail + mobil a
POSKYTOVATEL : KČT Hořec Pacov o.s.
IČO – 26644991
adresa – Sadová 304, Pacov 395 01
zastoupený – Hřebík Martin, Za Branou 671, Pacov 395 01
Článek I. - předmět smlouvy
Užívání tábořiště na „Sluneční stezce „ , na louce v KÚ Bratřice, pod lesním komplexem vrchu Strážiště, pro turistické ( rekreační ) akce dětí a mládeže v termínu
…......................................................
Bližší upřesnění je v moci uživatele a zástupce poskytovatele pana Václava Hrobského, Na Blatech 479, Pacov 395 01, mob. 720 024 745, hrobsky.vaclav@seznam.cz
Článek II. - úhrada za užívání
( nehodí se proškrtat )
a./ oddíly TOM, KČT
b./ ostatní organizace
c./ za užívání kuchyně
d./ individuální dohoda podmínek

30 Kč/os/noc, min. 1.000 Kč/noc
35 Kč/os/noc, min. 1.250 Kč/noc
do 30 osob 30 Kč/den, nad 30 osob 50 Kč/den

Záloha ve výši...................Kč uživatel uhradí do ….............na účet 188505886/0300
a v.s. ….................... Teprve po úhradě zálohy vstupuje tato smlouva v platnost. Zbývající poplatek bude uživatelem uhrazen formou faktury po odečtení zálohy. Uživatel
je povinen předat předávajícímu zástupci poskytovatele jmenný seznam s daty narození a adresou účastníků.
Uživateli bude cca 14 dní před příjezdem oznámen zástupce poskytovatele s adresou a mobilním spojením, který tábořiště předá a poté i převezme. Prosíme, abyste
jeho případné pomoci užívali co nejméně a jednali jako samostatní táborníci.

Článek III. - rozsah služeb
Poskytovatel zajišťuje :
= postavení tábora – podsadové stany 25x + tee-pee + umývárka + polní sprchy +
suché WC 5x + stožár + táborový kruh + krytá jídelna 50 míst + kuchyně s veškerým vybavením + zajištění PB + další dle dohody
= zajištění rozborů vody dovedené na tábořiště i náhradního zdroje u základny Hutě
Uživatel zajišťuje :
= nahlášení tábora dle příslušných zákonů a nařízení a další dokumentaci
= likvidace odpadů dle příslušných zákonů a likvidace zbytků potravin k dojednanému odběrateli
Článek IV. - podmínky užívání
Jmenované tábořiště je určeno oddílům, jež jsou samostatné ve svém konání a dokáží
samostatně řešit možné problémy související s užíváním tábořiště, kdy poskytovatel
nemůže být k dispozici při každém problému
= v případě problémů s pitnou vodou je nutno si ji dopravit v nádobách z náhradního
zdroje vlastními silami, kdy budou k dispozici nádoby na cca 300 litrů
= je zákaz mít na samotném tábořišti auto, jež může být zaparkováno pouze nad tábořištěm (max. 3 kusy) a vjezd je povolen pouze pro okamžitý dovoz pitné vody,
či potravin. Případná další vozidla lze parkovat v obci Bratřice.
= je zákaz stavět jakékoliv trvalé, či dočasné stavby na tábořišti a v jeho okolí, pokud
není domluveno jinak (bazény, další stany, obytné přívěsy, hangáry, atd)
= cca 3 dny před ukončením posledního turnusu musí uživatel počítat s tím, že v okolí tábořiště budou přistaveny prázdné vozy na likvidaci tábořiště a v poslední den
pobytu posledního turnusu je nutno počítat s vyklizením stanů a předáním tábořiště
nejpozději do 9.00
= na tábořiště bude přivedena kojenecká voda z obecní studny Bratřice a je nutno s
ní nakládat nanejvýš šetrně a případně může být dodávka přerušena a zásobování
zůstane na Vás uživatelích ( nadužívání vody může být nafakturováno )
Článek V. - další ustanovení
1. / Záloha propadá (pokud nebude dojednáno jinak) ve prospěch poskytovatele
v případě neuskutečnění, či odvolání akce a následného nezajištění zaplnění
daného termínu.
2. / Poskytovatel si vymiňuje odstoupit od smlouvy v případě negativního zásahu třetí
strany (hygienik, státní správa, atd.) z důvodu živelné pohromy bez jakéhokoliv
postihu, či náhrad s výjimkou vrácení zálohy v případě nezaviněném druhou
stranou. Současně bude v těchto případech velmi aktivně spolupracovat na
zajištění náhradního řešení.
3. / V případě poškození, ztráty, zničení, zcizení jakékoliv věci k užívání na tábořišti
se uživatel zavazuje uhradit způsobenou škodu.
4. / Obě strany jsou si vědomy, že svými podpisy se zavazují plnit ustanovení této
smlouvy v plném rozsahu.

PŘÍLOHA
SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ TÁBOŘIŠTĚ NA „SLUNEČNÍ STEZCE“
1. / Uživatel potvrdí a doplní obě vyhotovené smlouvy a jednu vrátí na adresu
poskytovatele.
2. / Tábořiště bude předáno, či převzato pověřeným členem oddílu v den nástupu, či odchodu v čase domluveném předem.
3. / Během pobytu je nutno respektovat veškeré hygienické, zdravotní, bezpečnostní a protipožární předpisy. Je samozřejmostí respektovat ekologické
požadavky na likvidaci obalů a užívání vody.
4. / Je nutno mít vlastní spací pytel, stanové lůžko je vybaveno povlečeným molitanem.
5. / Pitná voda je řešena táborovým vodovodem z obecní studny obce Bratřice,
je měřena vodoměrem a finančně hrazena. Případné problémy musí řešit
uživatel dovozem pitné vody v nádobách, jež jsou součástí vybavení tábořiš tě. Při předání tábořiště obdrží uživatel kopii výsledků rozborů vody.
6. / Okolní terén lze považovat za velmi vhodný pro veškerou tábornickou i zálesáckou činnost. Žádáme pouze o zvýšený dohled týkající se případného ničení úrody, kácení stromů a pro dojezd autem využívat pouze vyjetou cestu podél lesa.
7. / V topení v brutaru je dřevo k dispozici v dřevníku. Na táborák je dřevo k
dispozici v omezeném množství z obecního lesa viz fotodokumentaci v kuchyni.
8. / K zásobování slouží obchod v Bratřicích, kde lze domluvit veškeré zboží, nebo lze využít dostatečně zásobenou obchodní síť v Pacově. Lékárna je též
v Pacově.
9. / Doprava na tábořiště je možná autobusem (vlastním) do Bratřic, odkud lze
cca 1,5 km po polních cestách. Vlak je v Pacově cca 7 km.
10. / Kuchyně je vybavena miskami a veškerým vybavením. K dispozici jsou tři
plynové stoličky + 2x plynový sporák + brutar na ohřev vody. Součástí vybavení tábořiště je nářadí pro táborovou potřebu.
Smlouva má tři strany a je platná pouze v tomto rozsahu.
Poskytovatel :

Uživatel :

V Pacově dne :………………

V ……………. dne…………….

