PROVOZNÍ ŘÁD AUTOCAMPU Jesenice
1. Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a ubytovací
jednotky v areálu kempu, jehož provozovatelem je Město Jesenice.
2. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu.
3. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat.
4. V kempu se může ubytovat host, který se řádně přihlásí na recepci, předloží svůj
občanský průkaz nebo jiný doklad o totožnosti ( pas, povolení k pobytu ).
5. Užívání kempu je dovoleno hostům, kteří nejsou postiženi infekčními chorobami
nebo jim nebyla nařízena karanténa.
6. Nebylo-li sjednáno jinak, je ubytování zajištěno od 14,00 hod. Hosté jsou povinni
opustit ubytovací jednotky, prostor pro stany a karavany v den skončení pobytu
nejpozději do 11.00 hod.
7. Správce přiděluje hostům prostor pro stanování, stání karavanu a ubytování
v ubytovacích jednotkách podle objednávky nebo dohody.
8. V době od 22,00 – 6,00 hod. je nutno dodržovat v kempu noční klid. Během dne není
dovoleno obtěžovat hosty kempu křikem, hlučným zpěvem a nadměrným hlukem.
9. Povinností hostů kempu je vzájemné ohleduplné chování a jednání. Dodržování
pořádku a udržování čistoty svého okolí, taktéž udržování čistoty v ubytovacích
jednotkách.
10. Jízda motorovými vozidly je dovolena v kempu pouze pro příjezd a odjezd, a to po
vyhrazených cestách. Povolená rychlost v kempu je 20 km/h .
11. Jakékoli poškození zařízení, poškození květin, stromů, dětského hřiště v kempu, které
host způsobí svým jednáním, je povinen provozovateli kempu uhradit v plné výši.
12. Odpadky všeho druhu je host kempu povinen odkládat do nádob k tomu určeným.
13. Definitivní odjezd z kempu host nahlásí v recepci a taktéž osobně předá ubytovací
jednotku, prostor a zapůjčené věci ( elektrospotřebiče, nádobí, sportovní načiní ).
14. Hosté kempu jsou povinni uposlechnout bezvýhradně pokyny zaměstnanců
provozovatele kempu.
15. Rozdělávání ohně, vaření a mytí je dovoleno pouze na místech k tomu určených.
V kempu je přísný zákaz mytí motorových vozidel a jejich údržba. V ubytovacích
jednotkách je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ!
16. Provozovatel kempu neodpovídá za zranění a poškození majetku hostů kempu,
pokud by jejich poškození nezavinil. Neručí za ztráty věcí osobní potřeby, pokud
nebyly svěřeny do úschovy. Správa kempu není povinná převzít do úschovy předměty
v hodnotě nad 2.000 Kč.
17. Při hrubém porušení předpisů Provozního řádu kempu může provozovatel ukončit
pobyt jednotlivce nebo celé skupiny.

