
 

 

ŘÁD KEMPU 

Správa kempu prosí vážené hosty, aby dodržovali tento řád kempu: 

1. V kempu mohou být ubytováni pouze na recepci řádně přihlášení hosté, zatímco nezletilé osoby 

musí být v doprovodu svých rodičů či pěstounů. 

2. Výběr místa v kempu je volný, kromě očíslovaných parcel, s povinností racionálního využití 

prostoru a starostí o prostor Vašich sousedů 

3. Přísně se zakazuje zatloukání hřebíků do stromů nebo jakékoli jiné jejich poškozování, odnášení 

štěrku s pláže, zahrazování parcely nebo jakékoli stavební úpravy na parcele. Typizované ploty 

z rákosí do výše max. jednoho metru se povolují výslovně písemným schválením kempové správy 

(výkres s rozměry a vyznačenou barvou – výhradně bílá barva nebo přírodní barva dřeva, nutno 

poslat kempové správě ke schválení). Porušením tohoto bodu kempového řádů odebírá se 

možnost dalšího pobytu v kempu.     

4. Přihlášení do kempu je možné od 7:00h pro hosty na kemping místě, od 12:00h pro hosty na 

parcele, a od 17:00h pro hosty v mobilním domku. Odhlášení hostů z volného kemping místa je 

možné do 18:00h, z parcele do 12:00h, a z mobilního domku do 10:00h. 

5. Prosí se hosté kempu, aby stále u sebe měli přihlášku, která jim byla předána při přihlášení, 

kterou jsou povinni předložit na žádost zaměstnance kempu. 

6. Vjezd pro vozidla je povolen pouze od 07:00 do 23:00 hodin a pouze s kartou pro závoru, kterou 

smí používat výlučně host, který ji dostal u svého přihlášení do kempu. Karta se nesmí vystavovat 

vysokým teplotám, jakékoliv poškození nebo ztráta se účtuje. 

7. Není povoleno parkování vozidel mimo ubytovací jednotky. 

8. Stavění stanu a předstanu je povoleno od 07 do 22,00. 

9. Číslo, které jste dostali během přihlášení na recepci, jste povinni pověsit na viditelné místo. 

10. Hosté, kteří bydlí v FKK části kempu jsou povinni dodržovat normy naturistického chování, v 

nudistické části kempu není povoleno chodit v oblečení, kromě výjimečných situací. 

11. Zakládání ohně venku je zakázano zákonem kvůli nebezpečí požáru.    

12. Prosíme Vás, abyste nedělali hluk, který by mohl rušit ostatní hosty, včetně používání rozhlasu, 

televize a hudebních nástrojů; úplný klid a ticho v kempu platí od 23,00 do 7,00 . Odpolední klid 

trvá od 13,00 do 15,00. V případě nedodržování tohoto článku domovního řádu Vám bude 

znemožněno pokračování pobytu v kempu.   

13. Maximální rychlost jízdy v kempu je 20 km/h. Chodci v kempu mají přednost před vozidly. 

14. Hosté jsou povinní starat se o čistotu prostoru, který používají. Smetí sbírejte do igelitových pytlů, 

které odkládejte do kontejnerů. Používané prostory v sociálním zařízením zanechte takové, jaké 

je chcete najít. 



 

 

15. Kontrola stavu zařízení mobilních domků provádí se v den Vašeho odjezdu a za jakékoliv 

poškození nebo ztrátu host bude muset zaplatit. 

16. Majitelé psů jsou povinni přihlásit je na recepci a předložit jejich očkovací průkaz. Majitelé psů 

jsou povinni vést je na řemínku a s náhubkem, a na své parcele je držet přivázané.  Psí 

exkrementy jsou majitelé psů povinni uklidit. Porušení tohoto bodu podléhá pokutám dle platného 

sazebníku doplňkových služeb. 

17. Zakazuje se přivádění domácích mazlíčků na recepci, do obchodu a do sanitárního zařízení a na 

pláž mimo k tomu určených míst.   

18. Vedení kempu nenese odpovědnost za případné krádeže, nehody nebo poškození věcí a osob. 

Vylučuje se odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí (bouřky, záplavy, požáry, zemětřesení, 

pády stromů apod.). Hostům se doporučuje, aby si pojistili vlastní majetek a věci. 

19. Návštěvy jsou povolené pouze v případě, že se návštěva přihlásí na recepci. V případě kratšího 

zdržování v kempu, návštěva je povinná u vchodu nechat jeden platný doklad, který vrátíme při 

opouštění kempu. 

20. V případě zdržování v kempu, které je delší než 2 hodiny, máte zaplatit za pobyt u vchodu. 

21. Pro připojení anebo odpojení elektrického proudu obraťte se na pracovníka na recepci kempu. 

Kontrolu správnosti elektrických instalací provede za to zodpovědný pracovník kempu. Špatné 

elektrické instalace budou odpojené z elektrické sítě kempu. 

22. Na recepci můžete za minimální poplatek bezpečně uložit své šperky, peníze a ostatní cenné 

věci. 

23. Nejsme zodpovědní pro případnou ztrátu předmětů ze stanů nebo domků. 

24. Výpočet a uhradu za používané služby můžete vyřídit v den odjezdu nejpozději do 20:30 sati, ale 

doporučujeme, abyste to udělali den předem, abyste se vyhnuli dlouhému čekání ve frontě.  

25. Zakazuje se mytí vozidel nebo přívěsů v prostoru kempu.   

26. Zakazuje se pobyt, přespávání a shromažďování na pláži po 23:00 hod. 

27. Zakazuje se zdržování se a shromažďování na pláži po 23:00 hodinách. 

28. Kniha stížností se nachází na recepci kempu. 

29. Hostům, kteří nedodržují tento Řád kempu a hostům, kteří svým chováním ruší klid a vyrušují 

ostatní hosty, může být vypovězeno užívání ubytovacích služeb. 


