NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
V
Rekreačním areálu a kempu Ostružno
(Dále jen “Areál”)
I. NÁVŠTĚVNÍK, NÁJEMNÍK (DÁLE JEN “KLIENT”) JE POVINEN:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)

Přihlásit se na recepci Areálu, to je nahlásit počet dospělých osob, dětí,
motorové vozidlo, obytný přívěs, stan, případně psa atp.
Při nástupu do Areálu zaplatit částku za pronájem nebo za pobyt, za vjezd
nebo případně kauci podle ceníku a vystavené účtenky.
Při průchodu recepcí se bez vyzvání prokázat přidělenou ubytovací kartou.
Při ukončení pobytu nebo pronájmu prostor uklidit prostor , který mu byl
předán.
Dodržovat noční klid v době od 22,00 do 6,00 hodin.
Při nedodržení nočního klidu hrozí pokuta až 5000,-Kč nebo ztráta kauce.
Nedodržováním nočního klidu se klient vystavuje riziku vypnutí el. Energie
personálem Areálu.
V případě opakovaného narušování nočního klidu ze strany klienta a
neuposlechnutí výzev ze strany pracovníků Areálu, bude zavolána PČR
a jeho akce ukončena. Prostor bude vyklizen a klient a jeho doprovod
bude vyveden z prostorů Areálu.
V případě poškození jakéhokoliv vybavení je klient, povinen škodu uhradit
a to v plné výši bez ohledu, zda škodu způsobil on sám nebo osoba,
které se účastní jeho akce.
Dbát zvýšené pozornosti osobní hygieny s ohledem na pandemii COVID-19
a na ostatní ubytované hosty v areálu. Vstupem do areálu návštěvník
prohlašuje, že je bezinfekční a nehrozí od něho žádné riziko přenosu
nemoci.
Návštěvník bere plně na vědomí tyto skutečnosti a vstupem do prostoru
Areálu s nimi vyjadřuje souhlas.

II. DALŠÍ POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ V PROSTORÁCH AREÁLU:
1)
2)
3)
4)
5)

Omezit pojíždění motorovými vozidly a koly na minimální míru, a to na
všech místech v Areálu
Zákaz mytí motorových vozidel a obytných přívěsů, jakož i provádění jejich
údržby a oprav.
Zákaz provádění zemních úprav a zakládání ohništ’ (okopy, rýhy a díry).
Zákaz volného výběhu psů, vodění psů do chatek a ubytování v nich. Výkaly
je povinen majitel psa neprodleně uklidit.
Udržovat pořádek v prostorách celého areálu, v jídelně, před chatkami na
WC, sprchách, bufetu a v chatkách samotných.

6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

Výhradně používat WC a nikoliv jiných prostor Areálu.
Odhazovat odpadky pouze do určených nádob, to je do odpadních košů,
případně kontejnerů.
Dodržovat přísný zákaz rozdělávání ohňů v prostoru celého Areálu,
zejména mezi chatkami či na stanových loukách! Rozdělávat ohně je
možno pouze na vyhrazených ohništích.
Návštěvník, Nájemník nesmí nijak narušovat klid v kempu/Areálu a to
zejména hlasitou hudbou, zpěvem, svoji hlučností či jinou hlučnou
činností.
Návštěvnící si nesmí vozit svoje elektrické či jiné spotřebiče, které vyžadují
zapojení do elektrické sítě v Areálu. A to platí ve všech typech
ubytovacích kapacit v Areálu. Návštěvníci nesmí používat zejména
vlastní výčepní zařízení, repro bedny či jiné hudební přehravače,
ledničky, chladničky, mrazáky atp. V případě zjištění hrozí pokuta
2000Kč za každý připojený spotřebič.
Každý karavan, obytné auto a každá maringotka musí mít po celou dobu
pobytu odpadní nádobu pod výtokem z umyvadel a dřezů a tu
pravidelně vylévat na WC. Není přípustné vylévání odpadních vod na
travnaté prostory Areálu a do lesa
Kola umístit do úschovny a v případě potřeby též zavazadla. Úschovna je
uzamykatelný prostor a klíč je k dispozici u správce areálu. Za věci
nepředané provozovateli do úschovy provozovatel neodpovídá.

III. DALŠÍ POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ V PROSTORÁCH VODNÍCH PLOCH:
1)
2)
3)
4)

Řídit se NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM AREÁLU, pokyny správců a pracovníků
Areálu.
Dodržovat zákaz vstupu se zvířaty a vjezdu jakýmkoliv dopravním
prostředkem (jízdní kolo je možno vést).
Vstup na molo, okolí vodní(hasičské) nádrže nebo rybníku a dětské hřiště,
Treehouse je možný jen na vlastní nebezpečí. U dětí mladších 10-ti let
je povinný doprovod osoby starší 18-ti let.
Vstup do vodní (hasičské) nádrže je na vlastní nebezpečí, kvalita vody není
monitorovaná. Koupání je zakázané.

Při hrubém porušení tohoto řádu a obecně platných právních předpisů může být
návštěvník s okamžitou platností vykázán mimo prostory Areálu a to bez
jakýchkoliv nároků na vrácení uhrazených finančních částek či kaucí. Dále se
vystavuje pokutě od provozovatele 5000,-Kč za každé jednotlivé porušení tohoto
návštěvního řádu pričemž z titulu náhrady škody není právo provozovatele
dotčeno
Stálý provoz Rekreačního Areálu a kempu Ostružno je od 1. dubna do 30. října
Návštěvník bere plně na vědomí tyto skutečnosti a souhlasí s nimi
Schváleno dne 20.3.2020

