Veřejné tábořiště „U Dolanského mostu“
PROVOZNÍ ŘÁD TÁBOŘIŠTĚ A OBČERSTVENÍ
Provozovatel: Ing.Karel Chaloupka, Veská 112/15, 326 00 Plzeň, IČO: 88505171
Kontakt: info@udolanskehomostu.cz, tel. +420 725 116 886, +420 777 66 36 36
Vážení hosté, žádáme Vás o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu tábořiště. Jsou vytvořeny proto,
abychom zajistili dobré podmínky všem našim hostům.
1. Při vstupu na veřejné tábořiště jsou návštěvníci povinni seznámit se s tímto provozním řádem a dodržovat ho
po celou dobu pobytu.
2. Tábořiště a občerstvení se nachází na soukromém pozemku.
3. Užívání tábořiště je dovoleno pouze osobám, které nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními a
parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
4. Návštěvník je povinen zaplatit provozovateli tábořiště za ubytování částku odpovídající platnému ceníku.
5. Stanovou jednotku, auto, přívěs atd. je návštěvník povinen postavit na místě určeném provozovatelem
tábořiště.
6. Návštěvníci jsou povinni respektovat opatření provozovatele tábořiště a neničit zařízení a vybavení tábořiště
a občerstvení. Pokud dojde k jakémukoliv poškození majetku tábořiště z nedbalosti nebo úmyslně, je host
povinen škodu nahlásit a nahradit v plné výši.
7. Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce, použití dětského hřiště je pouze na vlastní nebezpečí.
Zákonný zástupce nese plnou zodpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
8. Návštěvníci jsou povinni počínat si tak, aby zejména hlukem, kouřem, pachy, odpady a chováním domácích
zvířat neobtěžovali ostatní návštěvníky tábořiště.
9. Prostory tábořiště a občerstvení nejsou střeženy, za své zdraví a věci si ručí hosté a návštěvníci sami.
10. Na pozemcích tábořiště, v prostorách občerstvení i na hygienických zařízeních je nutno udržovat čistotu a
pořádek a respektovat ochranná pásma vodních zdrojů.
11. Veškeré odpady je návštěvník povinen ukládat do nádob k tomu určených.
12. Pálení ohňů je možné pouze na místech vyznačených provozovatelem tábořiště.
13. Návštěvník nesmí bez souhlasu provozovatele provádět žádné terénní úpravy, budovat opěrné stavby,
schody, přístřešky či jiné pomocné stavby a ani umisťovat předměty a zařízení nesloužící k ubytování.
14. Přísný zákaz řezání, kácení a jiného poškozování místní vegetace.
15. Pokud má návštěvník s sebou domácí zvíře, je povinen dbát o jeho bezpečný pohyb v prostoru tábořiště a je
po celou dobu pobytu zodpovědný za jeho chování. Za pobyt zvířete zaplatí poplatek ve výši dané ceníkem.
Na vyžádání provozovatele tábořiště je návštěvník povinen předložit očkovací průkaz zvířete s vyznačením
platného očkování. Je zakázáno vodit domácí zvířata do umýváren. Tato nařízení se vztahují na všechna
zvířata nacházející se v kempu, i když se jedná o zvířata návštěvníků v kempu neubytovaných.
16. V areálu tábořiště není dovoleno užívání nezákonných drog.
17. V prostoru občerstvení je zakázána konzumace nápoje a potravin zakoupených mimo tuto provozovnu.
18. V době od 24:00 do 6:00 hodin je povinnost dodržovat noční klid.
19. Připojení na elektrickou síť lze výhradně se souhlasem a pod dozorem provozovatele kempu.
20. Před ukončením pobytu je návštěvním povinen uvést místo, které užíval, do původního stavu.
21. Při porušení provozního řádu má provozovatel právo vyloučit osoby, které se dopustily přestupku, z prostoru
tábořiště, a to bez nároku na vrácení poplatku.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemný pobyt.
Provozní řád je platný od 1.4.2020

