Provozní řád – Karavan Camp

Důležitá čísla:
Provozovatel - +420 476 113 157, +420 731 871 920, +420 604 783 456
Policie - 158
Hasiči - 150
Záchranná služba - 155
Kapacita kempu: celkem pro 6 karavanů/ obytných aut (celoroční provoz)

Zájemci o kempování volají na tel. číslo: +420 731 871 920 nebo +420 604 783 456 nebo
odešlou poptávku/objednávku na email: obeci.urad@horasvatekateriny.cz. K pobytu je
nutné nahlásit vždy všechny uživatele karavanu/ obytného auta nebo stanu včetně
uvedení dětí a domácích zvířat. Při příjezdu se návštěvníci nahlásí zástupci
provozovatele na tel: +420 604 783 456 popřípadě +420 731 871 920. Zástupce
provozovatele předá návštěvníkům klíče od sociálního zařízení a zpřístupní jim
elektrickou přípojku.
Cena pobytu se účtuje dle platného ceníku a hradí se zálohou 50% po potvrzení
objednání na běžný účet 3225491/0100, doplatek je splatný hotovosti v den příjezdu,
případně bude celý pobyt zaplacen v hotovosti den příjezdu zástupci provozovatele. Při
prodloužení pobytu bude pobyt doplacen v den prodloužení pobytu zástupci
provozovatele.
Doba příjezdu je od 14:00, pokud nebude se zástupcem provozovatele dohodnuto
předem jinak.
Návštěvník má možnost užívat v kempu veškeré zařízení, které je součástí Karavan
Campu. Jedná se o elektrickou přípojku, venkovní zázemí pro mytí nádobí s pitnou vodou,
otevřené ohniště, pergolu, sociální zařízení (wc a sprchy s teplou vodou).
V celém areálu kempu je nutno dodržovat noční klid od 22,00 do 06,00 hodin.
Návštěvník je povinen dávat pozor na své cenné věci. Provozovatel v případě ztráty
hodnotných věcí nenese za ztrátu odpovědnost.
V celém areálu je nutné udržovat čistotu a neodhazovat ani nedopalky od cigaret,
veškerý odpad je nutno ukládat do košů na odpad a do nádob na separovaný odpad. Psí
exkrementy je majitel psa povinen uklidit.
V den ukončení pobytu je nutné uvolnit ubytovací místo nejpozději do 11,00 hodin, pokud
nebude se zástupcem provozovatele dohodnuto jinak. O době odjezdu bude informován
zástupce provozovatele.
V případě překročení stanovené doby pobytu bude provozovatel účtovat poplatek za celý
den. Při odjezdu před 06,00 hodinou ranní je nutno toto předem ohlásit provozovateli.
Odjezd musí být bez zbytečného hluku. Před odjezdem bude místo uklizeno od odpadků.
V kempu je zakázáno:
• Odhazování odpadků (mimo nádoby na odpad)
• Vylévání šedé vody v areálu kempu
• Zapalování otevřených ohňů mimo vyhrazené místo
• Zákaz jakýchkoliv oprav motorových vozidel
• Parkovat a umisťovat vlastní ubyt. zařízení mimo vyhrazené prostory
V Hoře Svaté Kateřiny dne 16.5.2022

