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CARAVAN PARK CAMPING 
provozní a ubytovací řád 

 

Čl. I – úvodní ustanovení 

1. Tento provozní a ubytovací řád platí v celém areálu CARAVAN PARK CAMPING 

(dále také jen „areál“) a je závazný pro všechny osoby, které v areálu pobývají. 

2. Vstupem do areálu se každá osoba zavazuje seznámit se s tímto Provozním a 

ubytovacím řádem a zavazuje se k jeho dodržování. 

3. Každá osoba, která poruší tento Provozní a ubytovací řád, může být z areálu vykázána 

provozovatelem bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele 

bude po této osobě vymáhána částka ve výši dle skutečně způsobené škody 

provozovateli, minimálně však ve výši 2000CZK. 

 

Čl. II – registrace a ubytování 

1. V areálu se může ubytovat pouze osoba, která se při příchodu/příjezdu prokáže svým 

platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas apod.) a pravdivě vyplní 

kartu hosta. Poskytnutí těchto osobních údajů je stanoveno na základě: 

i. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

ii. zákona č. 565/1990 Sb., zákon České národní rady o místních poplatcích 

iii. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

Veškeré poskytnuté údaje slouží pouze pro evidenci ubytovaných, která vyplývá z výše 

uvedených zákonů, a tyto údaje jsou poskytovány pouze zákonem stanoveným 

institucím. Současně s výše uvedenými zákony budou údaje zpracovány dle zákona č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

2. Přijímání a ubytovávání hostů je možné pouze do výše kapacity areálu. 
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3. Každý nově ubytovaný je povinen zaplatit celý pobyt před vjezdem do areálu dle 

aktuálně platného ceníku. 

4. Po přihlášení k pobytu, vyplnění karty hosta a zaplacení pobytu v celé délce obdrží 

každý ubytovaný: 

 doklad o zaplacení; 

 povolenku ke vjezdu do areálu, kterou je povinen připevnit na viditelnou část 

auta, karavanu nebo stanu; 

 vratné žetony do sprchy. 

5. Ubytovanému může být vyčleněno dané parkovací místo zaměstnancem CARAVAN 

PARKU. 

6. Skupinu hostů lze ubytovat pouze na základě přechozí písemné a potvrzené rezervace. 

7. Přihlášení k pobytu, případně prodloužení pobytu, probíhá v čase od 9:00 do 18:00.  

8. Odhlášení a odjezd z areálu je nejpozději do 12:00 posledního zaplaceného dne. 

9. Prodloužit pobyt je možné kdykoli během dne od 9:00 do 18:00, nejpozději však do 

12:00 posledního zaplaceného dne pobytu. 

10. V případě dřívějšího ukončení pobytu ze strany ubytovaného se úhrada za pobyt nevrací. 

11. Ubytovaný, u kterého bude zjištěno, že nemá zaplacený pobyt v areálu, bude ihned 

vykázán z areálu s povinností zaplacení smluvní pokuty ve výši dvojnásobku dlužné 

částky, nejméně však ve výši 1.000CZK. 

12. Pokud má návštěvník s sebou domácí zvíře, je povinen o této skutečnosti informovat 

personál recepce. Za pobyt zvířete zaplatí poplatek ve výši dané ceníkem. Na vyžádání 

pracovníka kempu je návštěvník povinen předložit očkovací průkaz zvířete 

s vyznačením platného očkování. 

 

Čl. III – užívání areálu 

1. V areálu jsou umístěny elektrické přípojky (14A), které je ubytovaný host oprávněn 

užívat pouze s platnou revizní zkouškou pro dané zařízení (karavan), případně pro 

schválené a certifikované spotřebiče. 

 Tyto přípojky slouží k připojení a dobíjení karavanů vybavených drobnými el. 

spotřebiči (rádio, televize, chladnička). 
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 Je zakázáno připojovat el. vařiče, el. topná tělesa, remosky, pračky, sušičky apod. 

 Je přísně zakázáno manipulovat s rozvaděči. 

 Případné škody hradí daný připojený uživatel. 

 Uživatel el. přípojky nesmí poskytovat elektřinu nikomu dalšímu. 

2. Všichni ubytovaní jsou povinni dbát na pořádek a čistotu v celém areálu, v rámci svého 

místa (kolem stanu, karavanu, motorového vozidla apod.), a zvláště pak v sociálních 

zařízeních. 

3. Ubytovaní hosté jsou povinni odkládat komunální odpad pouze do určených nádob na 

vyhrazených místech vně areálu. Odpad není dovoleno v celém areálu nikde ukládat, 

pálit na ohni či odhazovat do odpadních jímek. 

4. Odpadní vody a chemické WC je povoleno vypouštět pouze na místech k tomu 

určených 

5. Rozdělávání ohně je zakázáno s výjimkou užívání venkovních grilů. 

6. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v 

kempu. Za bezpečnost dětí při pohybu v kempu zodpovídají rodiče nebo jejich zákonní 

zástupci! 

7. Psi a jiná zvířata mají vstup do kempu povolen pouze na vodítku. 

 Majitel je zodpovědný za okamžité uklizení exkrementů a dalšího nepořádku po 

svém zvířeti v celém areálu. 

 Bez výjimky platí zákaz venčení zvířat v celém areálu CARAVAN PARKU. 

 Bez výjimky platí zákaz koupání zvířat ve všech prostorách vymezených pro koupání 

osob i v ostatních prostorách areálu CARAVAN PARKU. 

8. V době od 22 hod. do 7 hod. je nutno dodržovat noční klid. 

9. V areálu je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní hosty nadměrným 

křikem, zpěvem, reprodukovanou hudbou, bezdůvodným projížděním motorovými 

vozidly apod. 

10. Motorová vozidla, kola a podobné prostředky mohou projíždět areálem pouze po 

vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 5 km/hod. 

Návštěvníci mohou jet nejvýše takovou rychlostí, aby nebyl zviřován prach na 

nezpevněných cestách, nebylo ohroženo okolí a rušen klid hostů. Bezdůvodné 
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popojíždění a používání světelných a zvukových znamení není dovoleno. Rovněž není 

dovoleno ponechání motoru v chodu. 

11. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu zakázána. 

 

Čl. IV – zřeknutí se odpovědnosti 

1. Za věci vnesené provozovatel areálu neručí. 

2. Provozovatel neodpovídá za poničení auta či jeho vykradení. 

 
 
Ubytovaný/ ubytovaný host - osoba přihlášená k pobytu v areálu CARAVAN PARKU 

CAMPING 

Ubytovatel/Provozovatel - YACHT CLUB CÍSAŘSKÁ LOUKA, s.r.o., Císařská louka 599, 150 

00 Praha 5 


