
UBYTOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD TURISTICKÉ ZÁKLADNY (TZ) PLATNÝ OD 1. ZÁŘÍ 2021 

1. Všichni rekreanti a účastníci zotavovacích akcí jsou povinni řídit se Ubytovacím 

řádem.  

2. Zodpovědná osoba ihned po příchodu hlásí počet ubytovaných správci TZ a seznámí 

ostatní členy s Ubytovacím a provozním řádem, umístěním lékárničky první pomoci a 

umístěním hasicích přístrojů.  

3. V budově se všichni účastníci pohybují pouze v přezůvkách. 

4. Každý účastník po celou dobu pobytu šetří el. energií, zvláště pak vodou  

(omezená kapacita bojleru na teplou vodu).   

5. V celé budově platí pro všechny účastníky zákaz kouření. 

6. Zodpovědný vedoucí při příchodu vyzvedne povlečení od správce TZ pro všechny 

účastníky, zpět předá kompletní lůžkoviny před odjezdem. Není povoleno používat 

vlastní spací pytel či dovezené lůžkoviny!  

7. Vypůjčený či používaný inventář turistické základny udržujte v řádném stavu. Náhradu 

škody uhradí zodpovědná osoba v plné výši spolu s poplatkem za ubytování dle 

objednávky.  

8. Vedoucí pobytu nahlásí případné způsobené škody neprodleně správci TZ 

9. Kuchyň je vybavena kuchyňským nářadím a náčiním, které předáváme při odjezdu řádně 

umyté. Utěrky a ručníky nechejte na svém místě. Vyneste odpadkové koše. 

10. Budova TZ je školským zařízením. Platí zákaz používání alkoholických nápojů, pokud 

se jedná o pobyt s dětmi do 18 let.  

11. V době pobytu na TZ i mimo něj dbáme bezpečnosti, abychom nepoškodili zdraví své a 

ostatních účastníků.   

12. Klubovna slouží pro společenské účely. Dodržujte od 22:00 do 06:00 noční klid.  

13. Zákaz vstupu na železné schody ze zahrady platí pro všechny účastníky pobytu. 

14. Do celého ubytovacího objektu platí zákaz vstupu domácích zvířat. Ubytování s 

domácími zvířaty není možné. 

 

Přejeme všem účastníkům příjemný pobyt na TZ Domu dětí a mládeže Bohumín, p.o.  

 

 

                                                                                                                        Mgr. Ondřej Veselý 

                                                                                                                                   ředitel 

         

 

        adresa:        

Turistická základna 

Dům dětí a mládeže Bohumín, p.o. 

č. 31E, 739 92 Návsí   

GPS: 49.5750046, 18.732285      

telefon: 606 347 153 (informace a rezervace), 792 375 441 (správce TZ) 

e-mail: info@ddmbohumin.cz 

www.ddmbohumin.cz  
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