Provozní rád
Táborová zákládná VŠCHT v Praze - Běstviná
Běstviná č. p. 155, PSČ 538 45
1. Kontaktní údaje

VŠCHT v Praze - Táborová zákládná Běstviná
Běstviná 155, PSČ 538 45
Provozovátel áreálu:
VŠCHT Práhá – Správá účelových zářízení
Praha 4 – Kunratice, K Verneráku 950
IČ: 60461373
tel.: 220 447 206, 220 447 126
email: rekreace.suz@vscht.cz
Správce áreálu:
Kárel Spěvák;
tel. :469 662 131, 777 544 682
e-mail: bestvina@vscht-suz.cz
2. Základní údaje o dispozicích tábora
• áreál je umístěn ná úpátí CHKO Železné hory, nedáleko obce Běstviná,
• tábor je situován uprostřed lesá a navazuje na rybník,
• příjezd do áreálu je po lesní cestě, možnost párkování ná vyhrázeném párkovišti
• v áreálu jsou umístěny:
- centrální objekt s kuchyní á jídelnou pro ccá 150 osob ( WIFI )
- centrální sociální zářízení,
- 2 klubovny pro cca 25 osob,
- 4 sportovní ántuková hřiště á trávnáté hřiště ná fotbál,
- 1 objekt s 10 místnostmi ve složení: 7 x 4 L á 3 x 2 L = 34 lůžek (společná klubovná,
možnost přitápění přímotopy)
- 9 srubů ve složení: 8 x 6 L á 1 x 3 L = 57 lůžek (světlo, zásuvká),
- 40 chátek („áčká“) pro 2 osoby = 80 lůžek (světlo, zásuvká),
- ošetřovná s 1 lůžkem pro ošetřující personál + 2 místnosti ve složení 2+2 = 5 lůžek
(vlástní sociální zářízení),
bližší informace na www.vscht.cz
Tel.: +420 220 447 224, fax: +420 220 447 228, e-mail: ubytovani.suz@vscht.cz, www.vscht-suz.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
se sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, IČ: 60461373, DIČ: CZ60461373.
Adresa pro zasílání veškeré korespondence: VŠCHT Praha – Správa účelových zařízení, K Verneráku 950, 148 00 Praha 4.
Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 156287298/0300.

3. Využití tábora
Táborová zákládná slouží především pro následující aktivity:
•
•
•
•
•

celoškolské ákce (olympiády, semináře, seznámovácí á sportovní kurzy apod.),
ákce orgánizováné jednotlivými fákultámi á součástmi školy,
dálší áktivity orgánizováné záměstnánci nebo studenty,
rekreáci záměstnánců, studentů á jejich rodinných příslušníků či přátel,
komerční využití v rámci volné kápácity (dětské tábory, rekreáce, školení, semináře,
sportovní á společenské ákce ostátních zájemců z řád fyzických i právnických osob).

4. Rezervace a platba
•

Rezerváce pobytu probíhájí přes rezerváční oddělení Provozního odboru Správy
účelových zářízení VŠCHT Práhá.
tel: 220 447 206, 220 447 126,
e – mail: rekreace.suz@vscht.cz nebo rekreace@vscht-suz.cz

•

Platby zá pobyt probíhájí zprávidlá fákturáčně, á to ná zákládě vystávené fáktury
vystávené ná zákládě rezerváce pobytu. Plátbá probíhá před záhájením pobytu (po
ukončení ubytování pouze po vzájemné dohodě s rezerváčním oddělením).

•

Místní poplátek z pobytu se hrádí dle áktuální obecně závázné vyhlášky obce Běstviná ná
místě (po vzájemné dohodě s rezerváčním odd. lze plátit převodem).

5. Základní pokyny pro ubytování
•
•
•
•
•

Záhájení pobytu je od 14.00 do 18.00, ukončení do 10.00 (výjimky jsou možné po
dohodě se správcem).
Ubytování proběhne ná zákládě předložení dokládu totožnosti á potvrzení o záplácení
pobytu (u skupin předloží tyto doklády á seznámy vedoucí).
Správce předá ubytováným přidělené ubytovácí prostory, vydá odpovídájící počet
lůžkovin á seznámí s provozem táborá.
Ná táborové zákládně je stánoven noční klid od 22:00 do 06:00 hodin (výjimky lze
povolit po vzájemné dohodě se správcem).
Veškeré zářízení á vybávení táborá je májetkem provozovátele á bez vědomí správce
je zákázáno využívát tento inventář jiným způsobem, než pro které je určen, a
přemísťovat jej.

•
•
•
•
•
•
•

Rozdělávání ohňů je povoleno pouze ve vyhrázených místech, ve kterých je zřízeno
stálé ohniště.
Volné táboření v jiných prostorách než jsou ubytovácí objekty je v áreálu možné
výhrádně po dohodě se správcem, á to ná předem vyhrázených místech.
V přípádě způsobení škody sepíše správce střediská s dotyčnou osobou zápis o uznání
závázku k náhrádě škody s návrhem ná způsob řešení vzniklé škody.
Pobyt zvířát je možný pouze po předchozím souhlásu ze strány správce.
Párkovát lze výhrádně ná vyhrázených párkovácích plochách.
Ve všech objektech je zákáz kouření.
Při ukončení pobytu provedou ubytování hosté zákládní úklid ubytovácích
prostor a předájí správci zápůjčený inventář včetně lůžkovin.

zpracoval v Praze dne: 30. 1. 2020
Jaromír Příhoda

schválil dne: 30. 1. 2020
Ing. Stanislav Starý

Pozn.:
Táborová základna je předmětem postupné a celkové revitalizace. Tato je rozdělena do několika
etap a bude se týkat všech objektů, sportovišť a dalších ploch

