Řád Základny Štěnkov
1. Při příjezdu na základnu zkontrolujte, zda stav budovy a okolí je v odpovídajícím stavu a není
zde nepořádek - případné závady zapište do "Staniční knihy" (Staniční kniha slouží jako
kronika základny, budeme rádi za slušný a hezký zápis do ní) nebo se domluvte s
předávajícím.
2. Pokud se něco rozbije, což se samozřejmě stát může, nahlaste prosím škody bratru nebo
sestře, která bude základnu přebírat nebo přímo - správci základny
a. Ondřeji Frankemu - (+420 723 326 885) / zakladna.stenkov@gmail.com
b. V případě způsobení škody se dohodneme na vyrovnání, opravu zajistí správce
základny (v případě, že zničíte celý objekt - budete pozváni na několik brigád
spojených s jeho rekonstrukcí, kde bude vaše účast povinná).
3. Dávejte si prosím pozor na manipulaci s otevřeným ohněm v prostorách základny (je zde
mnoho dřevěných konstrukcí, které jsou pro každou srandu, jako je např. požár).
4. V okolí základny se chovejte prosím jako skauti a přátelé přírody – zejména je zakázáno
používat hlasitou hudební reprodukci. Je co nejpřísněji zakázána jakákoliv těžba dříví.
Jste v přírodním parku Orlice! Okolní pozemky jsou soukromé! Povoleno je samozřejmě
sbírání toho co leží na zemi, pokud není zřejmé, že dřevo někomu patří.
5. Pokud někde vytvoříte ohniště a budete topit oheň, řádně ho posléze uhaste a ukliďte popel a
okolní kameny, aby nebylo poznat, že tam nějaký oheň byl. Tak, jak to dělají správní skauti v
přírodě.
6. Pokud někde vykopete nějakou díru tak, až doslouží svému účelu zasypejte jí po sobě. Mohl
by se v ní někdo zranit. (např. Po kalové a vsakovací jámě, po stožáru atd.)
7. Pokud se vám zdá, že by se mohlo během vaší návštěvy něco zlepšit či spravit směle do
toho, po domluvě se správcem! Za každou pomoc, opravu budeme srdečně vděčni.
8. Na odpadky Vám budou poskytnuty pytle. Pokud není ve Vašich silách odpadky odvést,
postaráme se o to po domluvě my. Prosíme o třídění odpadu (zejména plasty, sklo)!! Na sklo
jsou kontejnery ve vesnici Štěnkov.
9. Pokud se pohybujete motorovým vozidlem po vesnici, dbejte prosím na to, že jste na vesnici.
Potulující se psy a hrající si děti uvozovce zde nejsou žádnou výjimkou. Jezděte pomalu a s
rozmyslem.
10. Pokud se pohybujete ve večerních a nočních hodinách po vesnici, dbejte prosím nočního
klidu a vyvarujte se hlasitých projevů.
11. Než odjedete:
a. Celou základnu ukliďte a zameťte.
b. Odvezte všechno jídlo, i to trvanlivé, Žádné nesmí v lednici ani v policích zůstat.
c.

Zavřete všechna okna a zajistěte šoupátkem.

d. Vše vraťte na místo, kde jste si to půjčili.
12. Před odjezdem zkontrolujte, zda je základna zabezpečena proti nedovolenému vniknutí
cizích osob!
Schválil: Přemysl Pistora - vedoucí střediska

