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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zellhof je starý dvorec kolegiátu Mattsee, který přestavěli roveři, skautští vůdci a vůdkyně pod
vedením Moniky a Adiho Kronbergrovými na mezinárodni kemp pro mládež, o který se stará team
dobrovolníků.
Poloha:

Zellhof leží přímo u Grabensee, jednoho z nejteplejších jezer Salzburska uprostřed
oblasti Trumerských jezer, cca 1,5 km od Mattsee a 20 km severně od města
Salzburg.

Infrastruktura: 30.000 m2 plochy pro stanování
4 samozásobitelské budovy, celoročně v provozu (centrální topení)
vedlejší budova se sanitárním zařízením odděleným pro dívky a chlapce
300m2 veliká hala pro případ špatného počasí
fotbalové a volejbalové hřiště
kaple
koupaliště s molem
pračky, sušičky
telefon pro případ nouze
bezplatné připojení k internetu
Tábořiště:

30.000 m2 plochy pro stanování

Herrenhaus:

(„dům hospodáře“)
samozásobitelský dům
kapacita 60 osob
vícelůžkové pokoje (pokoje pro 6 až 10 osob vybavené palandami)
3 dvojlůžkové pokoje
2 samostatné kuchyně, nádobí k dispozici
3 společenské místnosti
centrální topení
sanitární zařízení se sprchami s teplou vodou, odděleně pro dívky a chlapce
není udána spodní hranice pro využití kapacity, protože dům je vhodný i pro využití
dvěma oddíly současně, přičemž každý oddíl má vlastní pokoje, samostatnou kuchyň
a společenskou místnost

Stöckl

(„vedlejší hospodářská budova“):
samozásobitelský dům
kapacita 45 osob, minimální využití kapacity 30 osob
2 10ilůžkové pokoje (5 paland)
2 10ilůžkové pokoje (místnosti s matracemi)
1 dvojlůžkový pokoj
samostatná kuchyň, nádobí k dispozici
1 společenská místnost s krbem
centrální topení
sanitární zařízení, sprchy s teplou vodou, odděleně pro dívky a pro chlapce
1 malý apartmán pro 4 osoby s kuchyňskou linkou, WC a sprchou
Apartmán je nezávislá jednotka a je možné si ho pronajmout buď zvlášť nebo spolu se
Stöcklem.
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Saustall:

samozásobitelský dům
kapacita 24 osob, minimální využití kapacity 15 osob
1 místnost s dvoupostelí, místnosti s matracemi
samostatná kuchyně až pro 70 osob, nádobí k dispozici
velká společenská místnost s krbem, navíc možnost topení v kamnech
sanitární zařízení, sprchy s teplou vodou, odděleně pro dívky a pro chlapce

Tischlerei

(„truhlárna“):
samozásobitelský dům
kapacita 24 osob, minimální využití kapacity 15 osob
vícelůžkové pokoje (pokoje pro 4 až 12 osob vybavené palandami)
možnost přistavit další lůžka
samostatná kuchyně až pro 200 osob, nádobí k dispozici
menší umývárna, záchody
sprchy s teplou vodou ve vedlejší budově (sprcha na 0,50 EUR mince)
VÍCEÚČELOVÁ HALA pro 200 osob, ideální pro velké tábory

Ochrana přírody:
Zellhof leží uprostřed krásné chráněné krajinné oblasti, proto je nutné umístit ohniště
alespoň 15 cm nad zemí (hlína k dispozici). Žádné odtokové kanálky kolem stanů
(náspy jsou smysluplnější), odpadní a vsakovací jámy. Prosíme Vás, abyste mimo
tábořiště zůstávali na cestách a nechodili vysokou trávou.
Pravidla pro tábořiště:
Zákon na ochranu mládeže Salcburského kraje a rakouský zákon na ochranu přírody
jsou pro všechny tábořící závazné a jsou na vyžádání k dispozici v kiosku. Prosíme
zachovávat přiložená pravidla pro tábořiště!
Psi:

Psi nejsou v Zellhofu povoleni.

Odpad a úklid: Společná zařízení a prostor (WC, umývárny, společný prostor tábořiště…) jsou
uklízeny samotnými oddíly jejich vlastními čistícími prostředky. Oddíly se v úklidu
pravidelně střídají. Prosíme třiďte Váš odpad už ve vlastním táboře a vyhněte se
přebytečným obalům. Zřídili jsme vlastní místo pro recyklaci odpadu.
Kiosek:

Prosíme nepřivážejte si s sebou žádný alkohol. Nealkoholické nápoje, pivo a víno jsou
k dostání v kiosku. Tvrdý alkohol není v Zellhofu povolen.

Ubytovaní v budově: Přivezte si prosíme vlastní prostěradlo a spacák.
Dřevo:

Dřeva na táborové stavby je dostatek v rozličných délkách (prosíme nic
neřezat!!!), dřevo na topení je v ceně noclehu.

Koupání a vodní aktivity:
Grabensee leží v chráněné krajinné oblasti a je to jezero soukromé. Máme povoleno
ho využívat od 7 do 20 hodin. Každý oddíl je povinen zajistit členům svého oddílu
během koupání zodpovědný dozor (zůstávající na břehu). Prosíme dbejte pravidel pro
koupání a lodě, které jsou vám k dispozici v kiosku. Surfy, plachetnice a vory nejsou
na Grabensee povoleny.
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Noční klid:

od 24 do 7 hodin

Nakupování:

sedlák v Zellhofu (0 km):
pekařství Neuhofer:

mléko, vejce, jogurty, sýr
dodává až na místo denně v 7:30 (nutno den
předem objednat)
pekařství, řeznictví, supermarkety
řeznictví

Mattsee (1,5km):
Seeham (1,5km):
Lékařské zabezpečení:
Mattsee (1,5km):
Seeham (1,5km):

záchranná služba, praktický lékař, lékárna
praktický lékař, zubař

Aktivity v táboře: možnost koupání (přístup z vlastního mola), volejbal, fotbal, stolní tenis, kanoe,
pramice, jízdní kola, hala pro případ špatného počasí, prostor pro hry v terénu, les,
odznaky ochrany životního prostředí a přátelství
Skautská vesnice Zellhof je místem vhodným pro mezinárodní setkání. Oddíly si sami
organizují společný mezinárodní program. Všichni vedoucí oddílů jsou zváni každé
pondělí v 21:00 k setkání vedoucích. Zde můžete probrat a připravit mezinárodní
program na příští týden. Jako nejlepší den se osvědčila středa. Zellhof tým vám rád
pomůže při přípravě.
Aktivity v blízkém okolí:
Mattsee – exkurze do sýrárny – minigolf – tenis – půjčovna lodí – pěkné túry – naučné
stezky – továrnička na fajfky – síť cyklistických stezek – jízda na koni
Výlety:

město Salzburg: pevnost Hohensalzburg, zámek Hellbrunn s vodními hrátkami a
Zoo, přírodovědecké muzeum a další muzea, plovárna, Mozartům rodný dům,…;
Grossglockner (nejvyšší hora Rakouska), Solná komora, horské túry, letní lyžování na
Kaprunu, alpská vodní elektrárna, solné doly, ledová jeskyně, krápníková jeskyně,
soutěsky, kaple „Tiché Noci“ v Oberndorfu, Vídeň, Mnichov, …

Rezervace:

Vaše rezervace je pro nás závazná, jakmile bude na náš účet připsáno 25%
celkové částky. V případě zrušení se tento poplatek nevrací. Zbytek ceny prosíme
zaplaťte v Zellhofu v hotovosti.

Zellhofský team: Zellhofský team je složen ze skautů-dobrovolníků z různých zemí. Jsme připraveni
Vám během Vašeho pobytu poradit a pomoci, stačí se obrátit na jednoho z nás
v kiosku.
Bankovní spojení:

Adresa na tábor:

příjemce: Pfadfinderdorf Zellhof
číslo účtu: 1027465
banka: Raiffeisenbank Salzburger Seenland
kód banky: 35047
SWIFT: RVSAAT2S047
IBAN: AT02 3504 7000 0102 7465

jméno
oddíl
Pfadfinderdorf Zellhof
A-5163 Mattsee
Österreich
email: zellhof@zellhof.at
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