
 

 

 

Prohlášení abiturienta o dodržování provozních předpisu kempu po dobu konání  akce 

 

• Důležité  - bez odevzdání prohlášení se nemůžete na akce maturantů účastnit. 

• Vyplňte čitelně – odevzdáte na schůzce s ŘŠ v kempu 18,00 hodin  

• Podepsaný tiskopis odevzdáte na schůzce s ŘŠ v kempu 18,00 hodin   /     dotazy - 777 900 010 - ŘŠ  

 

Prohlášení o dodržování ubytovacího a provozního řádu autokempu Vítkov Podhradí 

budete s ním seznámeni na schůzce s ŘŠ v kempu 18,00 hodin   /26. - 29. 6. 2022/ 

 

a) Prohlašuji, že se budu řídit ubytovacím řádem kempu a budu dodržovat všechna pravidla, která obsahuje 

b) V případě, že způsobím jakoukoliv škodu na majetku kempu /zařízení kempu/ nebo školy /zapůjčený materiál/, 

jsem povinen tuto škodu nahradit do 3 dnů 

c) Jsem si vědom, že v případě porušení řádu kempu ukončuji pobyt v kempu v rámci STK a do 2 hodin opustím 

prostory autokempu Podhradí bez náhrady 

d) Jsem odpovědný za předání ubytovacího prostoru vedoucímu kempu před odjezdem z kempu 

e) souhlasím s použitím osobních údajů pro účely ubytování 

Datum:   26. června 2022                  ………………………………………………….
            podpis abiturienta            
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Řád kempu  
• vyhrazujeme si právo neubytovat jednotlivce a skupiny, které v minulosti i přes výstrahu dále porušovaly řád kempu! 
• umístění stanů a ostatních vlastních příbytků rozhoduje vždy výhradně správce recepce. 
• vaší povinností je na žádost správce najít jiné vhodné místo. 
• pokud neuposlechnete výzvu, jedná se o hrubé porušení řádu, s následkem okamžitého ukončení pobytu! 
• do areálu kempu není dovolen dovoz vlastních beček, výčepních zařízení a přímotopů. 
• Nebuďte přehnaně hluční. Uvědomte si, že Vaše dobrá nálada či styl hudby, kterou posloucháte, nemusí být plně v 

souladu s ostatními kempaři.  
• Dodržujte noční klid 22,00, případně 23,30 prodložení.  
• Pokud potřebujete umýt nádobí, používejte na to pouze prostory, kde je to povoleno. Nádobí nikdy neumývejte v 

umyvadlech určených pro osobní hygienu atp. 
• Po použití veřejné sprchy se vždy ujistěte, že sprcha po Vás zůstala čistá. 
• Všechny své odpadky posbírejte a dejte na určená místa. Nenechávejte po sobě odpad na ploše, kde jste kempovali. 
• Nikdy na táborák nepoužívejte "živé" dřevo. Pokud by každý, kdo si chce udělat táborák, pokácel nedaleký stromek, z 

pěkného místa by se stala jen "louka" a kouzlo krásy onoho místa by se vytratilo. 
• Do ohně neházejte platové věci, či odpad, který potřebujete spálit. 

www.ssinfotech.cz 



• Nikdy neopouštějte ohniště, dokud se neujistíte, že je plně vyhaslé. V opačném případě na daném místě musíte 
počkat anebo jej plně uhasit. To platí i pro večer, kdy už se Vám chce spát, ale žhavých uhlíků je ještě v ohništi 
dostatek. 

• Po Vašem táboráku a při odjezdu vždy vyčistěte ohniště od popela tak, aby bylo plně připravené pro další použití 
ostatních kempařů. 


