
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 26829495, DIČ: CZ26829495

UBYTOVACÍ ŘÁD

Autokemp Olešná
Nad Přehradou, 738 01 Frýdek-Místek, Tel: +420 602 238 823,

E-mail: autokemp  @sportplex.cz     
Odpovědná osoba: Ing. Jana Adamczyk Vicherová

1) Ubytování se poskytuje ve vlastním zařízení, stan, obytný přívěs, obytný vůz.

2) Před ubytováním v kempu má rekreant povinnost  nahlásit  se na recepci.  Otevírací  doba
recepce je od 8:00 do 20:00 hod.

3) Při  ubytování je zapotřebí předložit  v recepci  osobní doklady, nahlásit  počet osob, druh
ubytovacího zařízení a délku pobytu. Poplatky za ubytování, dle platného Ceníku služeb,
se platí  předem. V případě,  že se ubytovaný rozhodne pobyt prodloužit,  je povinen tuto
skutečnost ohlásit ubytovateli a doplatit poplatky za ubytování.

4) Výběr  místa  pro  ubytovací  zařízení  se  provádí  po  dohodě  s  odpovědným pracovníkem
recepce. Klient následně obdrží Ubytovací lístek s vyznačeným místem a termínem pobytu.
Tento lístek je klient povinen umístit na viditelné místo ubytovacího zařízení.

5) Využití  elektrických  přípojek  je  možné  pouze  za  poplatek.  Napojení  bez  ohlášení
je sankcionováno částkou ve výši 300 Kč za den.

6) Není dovoleno provádět okopy kolem stanů.

7) Rozdělávání ohňů je možné pouze na místech k tomu určených.

8) Za nezletilé děti  a jejich chování odpovídají rodiče nebo ti  dospělí,  kteří v době pobytu
nesou za tyto děti odpovědnost..

9) Motorová  vozidla  se  smějí  pohybovat  pouze  po  vyznačených  veřejných  cestách
a příjezdových komunikacích. 

10) V celém  areálu  Olešná  se  smí  parkovat  pouze  na  vyhrazených  parkovištích,  případně
na místech k tomu určených. V celém areálu se zakazuje provádět údržbu, mytí a ošetřování
motorových vozidel. Není možné parkovat u stanu na stanovém stání pod cyklostezkou.

11) Ubytovaní klienti - majitelé motorových vozidel - obdrží při příjezdu Povolení k vjezdu.
Toto povolení jsou klienti povinni umístit za přední sklo vozidla. V případě, že motorové
vozidlo svým charakterem neumožňuje splnění této povinnosti, je řidič povinen, na výzvu,
toto povolení předložit.

12) Noční  klid  je  stanoven  na  dobu  od  22:00  do  07:00  hod.  V  této  době  požadujeme
respektování  tohoto  ustanovení.  V případě,  že  chování  klienta  bude  v  rozporu  s  tímto
ujednáním,  bude  zástupcem společnosti  přivolána  hlídka  Městské  policie  Frýdek-Místek
a může dojít k ukončení pobytu rekreantů.

13) Ubytovaní  klienti  jsou  povinni  zabezpečit  si  své  věci  před  krádeží  nebo  poškozením.
Za odcizení volně odložených věcí provozovatel neodpovídá.
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14) V den ukončení pobytu uvolní ubytovaný účastník prostory kempu do 10:00 hodin. Po této
době účtujeme další den pobytu v plné výši.

15) S  případnými  problémy,  dotazy,  stížnostmi  či  požadavky,  Vám rádi,  v  rámci  možností,
pomohou pracovníci recepce. 

16) Podmínky pro ubytování psů:

 majitel  psa  doloží  očkovacím  průkazem,  že  jeho  pes  je  očkován  proti
vzteklině

 volný pohyb psů v prostorách rekreačního areálu je zakázán, pes musí nosit
náhubek

 při venčení psa je jeho majitel  povinen sbírat exkrementy po svém zvířeti
do sáčku a tyto musí ukládat do odpadkového koše

 majitel  musí  zajistit,  aby pes štěkáním nerušil  noční klid,  nezranil  a jinak
neobtěžoval ostatní návštěvníky areálu

 majitel je plně odpovědný za chování svého psa a škody jím způsobené

18) Ubytovaní jsou povinni udržovat čistotu a pořádek v celém areálu  Autokempu Olešná.

19) V  případě  jakéhokoliv  porušení  povinností  stanovených  tímto  ubytovacím  řádem
si provozovatel vyhrazuje právo pobyt jednostranně ukončit.

Všem hostům přejeme příjemný pobyt.

Ve Frýdku-Místku dne 1. 6. 2017.

„Sportplex, když chcete žít naplno.“


