PROVOZNÍ ØÁD - KEMP "POD ROZHLEDNOU
(U Rozhledny 2933, A)
PROVOZOVATEL:
Aské lesy s.r.o.
Doubrava 118
352 01 A
Telefon správce: 725 962 058
e-mail: vrchhaj@lesy-as.cz
1) Provozní øád mìnit a doplòovat je oprávnìn jednatel spoleènosti Aské lesy s.r.o.
2) Nástup k pobytu je moný bìhem otevírací doby recepce:
Kvìten, èerven, èervenec, srpen:
PO  NE: 9:00  20:00 hod.
Duben, záøí:
PO  NE: 10:00  19:00 hod.
Øíjen, listopad, Prosinec, leden, únor, bøezen: PO  NE: 10:00  17:00 hod.
3) Ukonèení pobytu: do 17:00 hod. poslední den pobytu. Návtìvník pøedá místo øádnì uklizené.
4) Návtìvník se pøi pøíjezdu pøihlásí na recepci (sport. areálu), pøedloí osobní doklad totonosti a zaplatí. Následnì mu bude vystaven
úèet za ubytování, úèet za vratnou zálohu , pøedány klíèe a bude mu pøidìleno konkrétní místo pro ubytování. Zaplacením ubytování
návtìvník zároveò stvrzuje, e byl seznámen s provozním øádem kempu. Pro motoristy bude vystavena karta s povolením vjezdu
do kempu "Pod Rozhlednou. Tato karta musí být viditelnì umístìna na vozidle po celou dobu pobytu.
5) Vstup a uívání kempu je povoleno pouze ubytovaným nebo ohláeným hostùm.
6) Pøi parkování karavanu nebo jiného motorového vozidla a stavbì stanu je návtìvník povinen dbát pokynù správce kempu.
7) Kadý návtìvník je povinen se v areálu kempu chovat ohleduplnì, opatrnì, bezpeènì a tak, aby nedolo ke kodì na zdraví nebo
majetku.
8) Návtìvník vyuívá vekerá zaøízení kempu na vlastní riziko a nebezpeèí.
9) V kempu se smí motorová vozidla pohybovat jen po cestách k tomu urèených, max. rychlostí 15 km/h.
10) Hlavní pøíjezdová cesta musí zùstat volná z dùvodu pravidel evakuaèního øádu.
11) V dobì noèního klidu je provoz motorových vozidel zakázán.
12) Kadý návtìvník zodpovídá za zabezpeèení svého majetku. Provozovatel kempu nezodpovídá za ztrátu jakýchkoliv pøedmìtù,
penìz a cenností.
13) Návtìvníci kempu jsou povinni dbát na èistotu a poøádek, zvlátì v sociálních zaøízeních a kuchyòce
14) Noèní klid je stanoven od 22:00 do 6:00 hod. V této dobì platí zákaz hluèných projevù, ivé nebo reprodukované hudby, provoz
motorových vozidel
15) Je zakázáno hloubení pøíkopù kolem stanù a karavanù, ohrazování prostoru, upevòování òùr mezi stany a karavany, umísování
pøedmìtù mimo vyhrazený prostor, odhazování odpadkù.
16) Rozdìlávání ohòù je povoleno pouze na místech k tomu urèených.
17) Zákaz kouøení ve spoleèných prostorách budovy kempu.
18) Odpadky odnáí návtìvník do kontejneru na parkoviti.
19) Karavany je zakázáno pøipojovat k zásuvkám umístìných v budovì kempu.
20) V karavanech lze topit elektrickými topidly jen v pøípadì zaplacení poplatku za elektøinu.
21) Kuchynì je primárnì urèena pro pøípravu a konzumaci jídla a to po dobu nezbytnì nutnou.
22) Kadý návtìvník je povinen ohlásit pouívání propan butanové bomby.
23) Za bezpeènost dìtí v areálu kempu zodpovídají rodièe.
24) Pohyb psù v kempu je moný pouze na vodítku a s náhubkem. Nenechávejte psy vykonávat potøebu v kempu ani blízkém okolí.
25) Provozní øád kempu je závazný pro vechny ubytované osoby, hosty, koly, sportovní oddíly atd Osoba, která poruí provozní
øád, mùe být z areálu kempu vykázána.
26) V pøípadì pokození nebo znièení zaøízení kempu bude po této osobì vymáhána èástka dle skuteèné výe kody.
27) Správce je oprávnìn dohlíet na dodrování tohoto provozního øádu.
28) V prostorách kempu je zákaz podnikání.
29) Stínosti a reklamace øeí vedoucí pracovník provozovatele.
V PØÍPADÌ OHROENÍ OSOB NEBO MAJETKU VOLEJTE TEL. ÈÍSLA TÍSÒOVÉHO VOLÁNÍ.
PØI HOVORU SE SNATE ZACHOVAT ROZVAHU, KLID A VÌCNÌ ODPOVÍDEJTE NA OTÁZKY.
TÍSÒOVÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA:
112  Integrovaný záchranný systém
155  Zdravotnická záchranná sluba kraje
150 - Hasièský záchranný sbor ÈR
158  Policie ÈR
156  Mìstská policie
Pøi volání na telefonní èísla tísòového volání je nutno uvést:
Co pøesnì se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat.
Místo hláené události - tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události.
Informace o postiených - pohlaví, pøibliný vìk, poèet postiených.
Informace o Vás  jméno a èíslo telefonu pro zpìtný dotaz.
V Ai, dne 1.5.2017
Schválil:

Ing. Jiøí Èervenka
jednatel
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