ÁD AUTOKEMPU Budišov nad Budišovkou
1. P i p íchodu do kempu se ohlásí návšt vník správci kempu a p edloží mu sv j ob anský
pr kaz nebo jiný doklad postavený na úrove ob an. pr kazu (povolení k pobytu, cestovní pas
apod.). Každý návšt vník je povinen správci kempu p edložit doklad totožnosti osobn . Správce
kempu je osobn zodpov dný za to, že každá osoba starší 15 let zdržující se v kempu má ádný
doklad totožnosti.
2. Správce kempu p id lí návšt vník m l žka nebo místo k postavení vlastních stan , karavan
a místo k zaparkování motorového vozidla.
3. P i p íchodu na chatu (pokoj) si návšt vník zkontroluje inventá chaty, p ípadné nedostatky
nahlásí ihned správci kempu.
4. Ohrani ování stan p íkopem není dovoleno.
5. Užívání kempu je povoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infek ními chorobami.
6. Od 22:00 do 6:00 hodin ráno musí být v kempu no ní klid. Besedy u táborových oh
možno konat i po 22:00 hodin , avšak na vyhrazeném míst a tak, aby klid ostatních
návšt vník nebyl rušen.
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7. Odjezd z kempu p ed 6. hodinou ranní je nutno ohlásit p edem správci kempu. Odjezd
v tomto p ípad musí být tichý bez zbyte ného hluku.
8. Ani b hem dne není dovoleno obt žovat uživatele kempu k ikem, hlu ným zp vem a
nadm rným zesilováním rozhlasových p ístroj nebo reprodukované hudby.
9. Jízda motorovými vozidly p ípadn koly je dovolená jen pro p íjezd do kempu a odjezd
z n ho, a to jen po vyhrazených cestách.
10. Psi v kempu musí být po celou dobu pobytu opat eni vodítkem, náhubkem a na požádání
správce kempu je nutno p edložit o kovací pr kaz. Je zakázáno ven it psi v areálu autokempu.
Psi nesmí z stat bez dozoru a pobíhat voln po areálu autokempu.
11. Návšt vníci kempu jsou povinni zacházet s nejv tší opatrností s ohn m.
12. Rozd lávání ohn , va ení a mytí je dovoleno pouze na vyhrazených místech.
13. Samoz ejmou povinností návšt vník kempu je vzájemné ohleduplné chování. Zejména
istota všech hygienických za ízení musí být samoz ejmostí.
14. Všichni uživatelé kempu se zavazují šet it jeho za ízení. Návšt vník kempu, který by
poškodil jeho za ízení, je povinen p ed odjezdem nahradit správci zp sobenou škodu
15. Návšt vy neubytovaných osob je nutno nahlásit na recepci.
16. Ve všech ubytovacích prostorách kempu (pokoje, chaty), v etn spole né kuchy ky a
sociálního za ízení je ZÁKAZ KOU ENÍ !!! P i porušení tohoto zákazu kou ení (nap . zápachu
nebo p i p istižení odpov dnou osobou) musí návšt vník uhradit náklady na vy išt ní nebo
vymalování prostor.
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