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ORGANIZAČNÍ POKYNY 

PRO REKREACI LÉTO 2020 
 

CHATKOVÝ TÁBOR 
VE ZLIVI U ČESKÝCH BUDĚJOVIC U RYBNÍKA MYDLÁK 

 
 

1. Doprava do rekreačního střediska 

• doprava není součástí ceny rekreace 
 

2. Parkování v rekreačním středisku 

• na rekreačním poukazu je vyznačen zaplacený počet vozidel na jeden týden, která jsou oprávněna parkovat v prostoru 
autokempu 

• pro vjezd do autokempu bude zapůjčen po dobu pobytu klíč od brány 

• veškeré poplatky za další vozidla jsou hrazena výhradně správci tábora Česká pošta 

• ke každému rekreačnímu objektu je přiřazeno standardně jedno předem přidělené parkovací místo v blízkosti 
rekreačního objektu. Toto místo je označeno číslem rekreačního objektu, které je uvedeno na rekreačním poukazu 

• druhý automobil přijíždějící do jednoho objektu parkuje po dohodě se správcem tábora Česká pošta v jiné části autokempu 

• vozidla ani pro vyložení zavazadel NESMÍ ani dočasně přijíždět před rekreační objekty 
 

3. Stravování 

• stravování není součástí ceny rekreačního poukazu 
 
4. Zahájení a ukončení pobytu 

• příjezd do rekreačního střediska je stanoven na sobotu od 14 do 16 hodin 

• odjezd z rekreačního střediska je stanoven na sobotu od 8 do 10 hodin 

• objekt předává a přebírá vždy správce tábora Česká pošta 

• v případě požadavku na jiný termín je nutné se domluvit se správcem tábora Česká pošta na kontaktech uvedených na konci 
tohoto dokumentu 

 
5. Rekreační poukaz 

• rekreační poukaz obdrží účastník rekreace před nástupem na rekreaci spolu s těmito pokyny 

• veškeré změny na rekreačním poukaze (osoby, automobil, apod.) je povinen účastník rekreace nahlásit po příjezdu do 
rekreačního střediska správce tábora Česká pošta, případně, pokud nastanou změny v průběhu pobytu, také při odjezdu 
z rekreačního střediska 

• rekreační poukaz musí účastník rekreace odevzdat po příjezdu do rekreačního střediska správci tábora Česká pošta 
 
6. Rekreační objekty 

• obytná maringotka a chatky jsou vybaveny: 
a. patrovou postelí velikosti 2 x 2 metry s molitanovou matrací v celku 
b. postele jsou připraveny pro počet osob uvedených na rekreačním poukazu (prostěradla, povlečené deky a 

polštáře) 
c. skříňkou nebo regálem pro umístění oděvů 
d. kuchyňskou linkou vybavenou nádobím pro vaření a stravování 
e. elektrickým dvouplotýnkovým vařičem 
f. lednicí s malým mrazákem 
g. mikrovlnnou troubou 
h. rychlovarnou konvicí 
i. jídelním stolem se 6 židlemi  
j. elektrickým přímotopným radiátorem s termostatem 
k. elektrickou zabezpečovací signalizací (EZS) 
l. TV přijímačem 
m. elektromechanickým zámkem vstupních dveří s dálkovým ovládáním 
n. plastovým sedacím nábytkem pro venkovní použití (stůl a židle) 

 

• ve všech rekreačních objektech platí přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ, kouřit je možné pouze na terase chaty nebo pod přístřeškem 
obytné maringotky 

• do rekreačních objektů je vstup povolen pouze PO PŘEZUTÍ do jiných bot, než ve kterých se chodí venku (proto 
doporučujeme přivézt domácí přezůvky) 

• z rekreačních objektů JE ZAKÁZÁNO vynášet ven dřevěný stůl a židle, matrace, lůžkoviny a polštáře 
 
 

7. WC, umývárna, mytí nádobí 

• WC je v hlavní sezóně (červenec a srpen) otevřeno trvale, umístěno je cca 50 metrů od rekreačních objektů směrem k recepci 
autokempu 

• umývárna (sprchy) je v hlavní sezóně otevřena od 7 do 22 hodin, umístěna je cca 50 metrů od rekreačních objektů směrem 
k recepci autokempu, vedle WC. Teplá voda ve sprchovém koutu teče po vhození žetonu po nastavenou dobu. Tuto dobu lze 
prodloužit dočasným zastavením vody stisknutím tlačítka START/STOP. Žetony prodává správce kempu za cenu 20,- Kč. 

• kuchyňka s prostorem pro mytí nádobí je otevřena od 7 do 22 hodin, umístěna je cca 50 metrů od rekreačních objektů směrem 
k recepci autokempu, před objektem s WC a sprchou. Teplá voda je k dispozici průběžně, do kapacity elektrického ohřívače 
vody 

• nádobí JE NUTNÉ umývat výhradně v kuchyňce 
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8. Vstup psů a dalších zvířat – DŮLEŽITÉ! 

• do prostoru rekreačního střediska Česká pošta platí přísný ZÁKAZ VSTUPU PSŮ a jiných domácích zvířat – pokud kdokoli 
přiveze do prostoru rekreačního střediska zvíře, nebude mu umožněn pobyt bez náhrady na vrácení rekreačního poplatku 

• vstup těchto zvířat není dovolen i přes částečnou toleranci správců autokempu v jiných prostorách autokempu 
 

9. Převzetí rekreačních objektů 

• rekreační objekty se předávají protokolárně písemně, spolu se seznamem vybavení 

• rekreanti převzetím objektu zároveň souhlasí s těmito organizačními pokyny rekreaci 
 

10. Úklid 

• v ceně rekreace není zahrnut úklid rekreačních objektů 

• objekty jsou předávány rekreantům vždy v uklizeném stavu 

• povlečení a prostěradla rekreanti nesvlékají  

• před odjezdem musí být rekreační objekt uklizen, a to zejména: 
 

a. postele bez drobků, kamínků a jiných nečistot, které se dají zamést 
b. čistý stůl a židle (vnitřní i vnější, vnější je nutné kompletně umýt vodou, a to hlavně nohy židlí, včetně kamínků 

v nohách židlí) 
c. čistý povrch kuchyňské desky, vařiče a zásuvek na nádobí a potraviny 
d. čisté a suché nádobí (nemastné, umyté v teplé vodě) 
e. čistá mikrovlnná trouba a konvice na vodu 
f. odmražená a čistá lednice 
g. čistá skříň na oblečení 
h. zametená a vytřená podlahou (zvlášť důraz na venkovní terasu u chatek, kde se chodí v botech) 
i. čistý a suchý odpadkový koš (také víko i ze spodní strany) 

• v případě, že objekt nebude uklizen, bude rekreantům účtován poplatek ve výši 100,- Kč na hodinu. Počet hodin stanoví po 
kontrole správce tábora Česká pošta 

 
 

11. Vyúčtování 

• poplatky za další osoby, případně vozidla, musí být zaplaceny správci tábora Česká pošta nejpozději v den odjezdu 
z rekreačního střediska 

• poplatky za spotřebovanou elektrickou energii musí být uhrazeny správci tábora Česká pošta v den odjezdu z rekreačního 
střediska 

• poplatky za vytočené pivo a limonádu musí být uhrazeny správci tábora Česká pošta v den odjezdu z rekreačního střediska 

• poškozené nebo zničené vybavení musí být uhrazeno buď v den odjezdu z rekreačního střediska, nebo musí být vyhotoven 
písemný protokol o poškozeném vybavení, včetně uvedení způsobu náhrady škody 

• v případě, že poškození vybavení bude zjištěno až po odjezdu rekreantů, bude pořízena fotodokumentace poškozeného 
vybavení a rekreant je povinen vyčíslenou škodu uhradit nejpozději do 1 měsíce po skončení pobytu 
 

12. Ostatní 

• nemočit okolo chatek 

• neházet na zem nedopalky cigaret 

• nekrmit labutě 

• uklízet po sobě u ohniště 

• nekuchat ryby u chatek 

• neházet odpadky okolo chatek 
 

13. Pojištění 

• žádné pojištění není součástí rekreace 
 

14. Kontakt 

• kontakt na správce tábora Česká pošta v Zlivi – pí. Stluková, tel. 724 863 610 

• správce tábora Česká pošta není přítomen po celou dobu trvání rekreace 

• v případě nedostupnosti správce – telefonní číslo 277 00 11 66 
 
 

 
 
 
 

 
          Michal Nešpor 

         MYDLÁK, z.s. 
 
 
 
 
V Dobřichovicích dne 15. 2. 2020 


