Provozní řád
KEMP ŘEVNICE
Provozovatel: Food Event s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1, IČ 04815319
Provozní doba recepce:
Duben - Říjen


Každý den

V případě nutnosti volejte tel. č.731 156 519, 776 312 538,
1. Provozní řád kempu se vztahuje na chatky, maringotky, karavan park a společný prostor
v areálu. Je závazný pro všechny, kteří zde pobývají. Každá osoba, která poruší Provozní řád
kempu, může být z areálu vykázána bez náhrady.
2. a) V ubytovacím zařízení se může ubytovat pouze osoba, která se při příchodu nahlásí a
předloží průkaz totožnosti.
b) Po přihlášení k pobytu a vyplnění karty hosta, obdrží každý ubytovaný rekreant klíče
od chatky či maringotky. Při ztrátě klíče se platí poplatek 500 Kč.
3. a) Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je ubytování zajišťováno od 14 hod. Hosté
jsou povinni opustit chatku, maringotku a karavan park nejpozději v den skončení pobytu
do 11 hod.
b) Rekreant si může délku pobytu prodloužit dle kapacity kempu. Jestliže rekreant
nenastoupí pobyt v řádném termínu nebo zruší pobyt v jeho průběhu, postupuje se dle storno
podmínek.
4. Pracovník recepce přiděluje hostům chatky, maringotky a místo v karavan parku dle
objednávky nebo dohody.
5. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených
provozovatelem kempu.
6. Po převzetí ubytovacích prostor si host ve vlastním zájmu zkontroluje jejich vybavenost a
nezávadnost. Případné nesrovnalosti ihned nahlásí recepci.

8. Ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek.
9. Host má právo používat veškeré zařízení ubytovací jednotky, společného prostoru a služeb
kempu.
10. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných
předpisů.
11. V době od 22 hod. do 7 hod. je nutno dodržovat noční klid.
12. Jízda motorovými vozidly je dovolena jen pro příjezd a odjezd, a to po vyhrazených
cestách. Nejvyšší povolená rychlost v areálu kempu je 20 km/hod.
13. Za věci volně odložené provozovatel kempu neručí.
14. Definitivní odjezd z kempu ohlásí návštěvník v recepci, zde odevzdá klíče od chatky
nebo maringotky.
15. Za dodržení provozního řádu zodpovídá správce kempu.
16. Hasící přístroje jsou v kempu k dispozici.
17. Zákaz kouření v chatkách a veškerých vnitřních prostorách.

Děkujeme za pochopení a dodržování všech pravidel.
Kemp Řevnice

