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PRAVIDLA TÁBOŘENÍ
* Vítejte ve skautském centru Zellhof. Zellhofský team je složen ze skautů-dobrovolníků, kteří
pocházejí z různých zemí a národů. Kdykoli budete něco potřebovat, rád Vám pomůže.
Najdete ho v kiosku.
Obecné informace
* Pravidla tábořiště, zákon na ochranu mládeže kraje Salzburg, rakouský zákon o ochraně
přírody a zákon o ochraně přírody v oblasti Trumerseen jsou zavazující pro všechny
účastníky tábora,
* Pravidla tábořiště jsou k nalezení v několika jazycích na www.zellhof.at a v kiosku. V
případě nesrovnalostí platí německá verze.
* Každá skupina musí udat jednoho dospělého vedoucího (starší 18 let), který po celou dobu
pobytu ponese zodpovědnost za dozor nad ostatními účastníky tábora i případných návštěv
danné skupiny. Stejně tak je tento vedoucí zodpovědný za dodržování pravidel tábořiště.
Skautské centrum Zellhof na sebe nepřejímá žádnou zodpovědnost za dozor nad účastníky
tábora ani jejich návštěv.
* Právo na odškodnění účastníků tábora či jejich návštěv vůči skautskému centru Zellhof je, v
míře kterou umožňuje zákon, vyloučeno.
* Skautské centrum Zellhof neručí za ztráty, krádež či poškození majetku účastníků tábora či
jejich návštěv.
* Používání všech zařízení a prostor skautského centra Zellhof, především sportovišť,
koupaliště, programových nabídek, louky, otevřené haly, táborového ohně atd. je pouze na
vlastní nebezpečí.
* Odstavení kol a používání parkoviště je na vlastní nebezpečí. Přitom nevzniká dohoda o
úschově majetku a skautské centrum Zellhof neručí za možná poškození nebo ztrátu vozidel.
* V případě nedodržení pravidel táboření si skautské centrum Zellhof vyhrazuje právo
vypovědět danou skupinu nebo jednostlivce ze svého prostoru.
* Pro veškeré spory související s využíváním skautského centra Zellhof se stanovuje sídlo
soudu v Salzburku.
* Každá skupina musí přivézt vlastní lékarničku, vybavením odpovídající velikosti skupiny.
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* WiFi a internet mohou používat bez jakýchkoli záruk (kapacita, virová ochrana atd.) všichni
vůdci. Vyhrazujeme si však právo toto připojení kdykoli i bez udání důvodú deaktivovat.
Sdílení i jen prohlížení nezákonného obsahu je zakázáno. Uživatel připojení se zavazuje, že
skrze jeho aktvity nevzniknou vůči skautskému centru Zellhof žádné škody ani nároky třetí
osoby. Předávání přístupových kódů na WiFi nezletilým osobám je zakázáno.
Aktivity v Zellhofu
* Zellhovský les lze používat pro různé aktivity. Prosíme, zůstaňte při nich na cestách a
nechoďte do lesa za svítání či stmívání (zvěř se musí někdy v klidu napást). Les a louka
jižně od Zellhofu jsou součástí chráněného přírodního území do něhož je vstup zakázán.
* Při výletech a hrách mimo tábořiště zůstávejte, prosíme, na cestách a nechoďte vysokou
trávou, tu potřebují zdejší zemědělci jako krmivo.
* Radia mohou znít pouze v takové hlasitosti, aby je nebylo slyšet ven ze stanu nebo pokoje.
* Skautské centrum Zellhof leží přímo u Grabensee. Prosíme, dbejte pravidel pro koupání a
pro lodě. Ty jsou k dispozici na www.zellhof.at a v kiosku. Používání lodí a koupání jsou na
vlastní nebezpečí. Každý oddíl musí mít při koupání svůj vlastní kompetentní, dospělý dozor.
Vodní aktivity jsou povoleny jen od 7 do 20 hodin. Surfy, plachetnice a vory nejsou na
Grabensee povoleny.
* Dbejte, prosíme, na varování před bouří na náměstíčku. Při varování okamžitě přerušte
veškeré vodní aktivity a zajistěte si vlastní tábořiště.
* Flachgau (a tedy i Zellhof) se nalézá v risikové oblasti klíšťové encefalitidy. To je virózní
onemocnění, které přenášejí klíšťata. Všem účastníkům tábora se doporučuje příslušné
očkování.
Váš pobyt v Zellhofu
* Třídění odpadu: máme svoje vlastní místo pro sběr a recyklaci odpadu (Recyclinghof ).
Prosíme třiďte odpad již ve vlastním táboře a vyhněte se všem nepotřebným obalům.
* Prosíme, nepřivážejte si s sebou žádný alkohol. Nealkoholické nápoje, pivo a víno jsou
k dostání v kiosku. Tvrdý alkohol není v Zellhofu povolen.
* Psi nejsou v Zellhofu povoleni.
* Případné škody musí hradit oddíly samy. Prosíme ohlaste nám jakékoli škody ihned,
abychom mohli co nejdříve zajistit opravu.
* Noční klid trvá od 24 do 7 hodin.
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* Prosíme udržujte budovy a tábořiště v čistotě a před odjezdem je předejte uklizené
Zellhofskému teamu.
Pravidla pro tábořiště
* Skautské centrum Zellhof leží uprostřed chráněné krajinné oblasti. Prosíme nekopejte
žádné odpadové ani vsakovací jámy (jsme napojeni na veřejnou kanalizační síť) a žádné
odtokové kanálky, (náspy jsou smysluplnější).
* Ohniště musí být postaveno buď na stojící konstrukci nebo podizolováno alespoň 20cm
nasypané hlíny. Každá skupinka zodpovídá za bezpečnost svého táborového i kuchyňského
ohně a plynových vařičů a musí být v případě nutnosti připravena použít vlastní přichystané
hasicí prostředky (protipožární deky, hasicí přístroje, kbelíky s vodou atd.)
* Tábořící na louce mohou brát pitnou vodu centrálně v Rossstallu. Pokládání hadic na vodu
na tábořišti není dovoleno.
* Pokládání elektrických kabelů na tábořišti ani provoz elektrických agregátorů není
dovoleno.
* Společné prostory jako WC, sprchy, tábořiště atd. jsou uklízeny oddíly, které se v úklidu
pravidelně střídají a které jsou povinny si přinést vlastní čistící prostředky.
.
* Každá skupinka sama zodpovídá za bezpečnost svých táborových staveb, za přezkoušení
použitého materiálu (dřevěné kulatinky atd.) a za jejich stržení.
Domovní řád pro samozásobitelské domy
* Jíst a pít je povoleno pouze v přízemi.
* Kouření je v našich samozásobitelských domech s ohledem na děti a mládež zakázáno.
* Stoly, lavice a židle nevynášejte ven z domů! Pokud potřebujete další stoly nebo lavice na
ven, rádi vám nějaké k tomu určené poskytneme.
* Postele jsou vybaveny matracemi a froté natahovacími potahy. Prosíme, přivezte si
s sebou vlastní prostěradlo a spacák. Prostěradla, deky, polštáře a povlaky na polštáře si
můžete od nás i zapůjčit. Zapůjčení lůžkovin ale není v ceně ubytování.
* Energie bude účtována dle spotřeby – šetřit se vyplatí!
* V den Vašeho odjezdu prosíme o vyčištění domu a jeho předání před dvanáctou hodinou.
V den příjezdu můžete do domu po třetí hodině.
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