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1. V campu může být ubytován pouze host, který je řádně přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného platného dokladu o své totožnosti. Začátek i konec pobytu je host povinen
vždy oznámit na recepci campu.
2. Camp nabízí v yhrazené prostory k ubytování ve stanech, autokaravanech a obytných automobilech. Užívání campu je povoleno pouze osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
3. Provozní doba campu je v období od 1. 5. – 30. 9., a to 24 hodin denně. V ostatních měsících dle dohody s provozovatelem campu.
4. Ubytovaný užívá vyhrazený prostor po dobu, kterou sjednal s provozovatelem campu. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, ukončí ubytovaný host pobyt nejpozději v 18.00 hodin posledního dne. V téže době
pak uvolní vyhrazený prostor. Po této hodině je povinen uhradit pobytovou taxu za další den.
5. Pobyt je možné prodloužit pouze po dohodě s provozovatelem campu.
6. Za ubytování a poskytnuté služby je ubytovaný povinen platit ceny stanovené provozovatelem campu. Účet je splatný ihned po jeho vystavení a předložení ubytovanému. Ubytovaní s poukazy, kteří mají pobyt
zaplacen předem, předloží při nástupu doklad o zaplacení ubytování. U hromadných akcí, písemně objednaných, je možno provozovatelem campu požadovat uhrazení zálohy na pobyt.
7. V campu je povolen pobyt psů a jiných zvířat, ne však jejich volný pohyb.
8. Rozdělávání ohnišť je možné jen na místech k tomu určených. Vzhledem k tomu, že camp se nachází v bezprostřední blízkosti národní přírodní památky Landek, jsou ubytovaní povinni při používání ohnišť dbát
zvýšené opatrnosti.
9. Jakékoliv škody na majetku campu je ubytovaný povinen neprodleně oznámit provozovateli campu. Je přísně zakázáno jakkoli zasahovat do rozvodů elektroinstalace. Případné závady těchto zařízení je ubytovaný
povinen neprodleně hlásit provozovateli.
10. V prostoru campu je možno pojíždět motorovými vozidly jen po přístupových cestách a komunikacích, parkovat na vyhrazených místech a dodržovat běžné dopravní předpisy silničního provozu včetně dopravního
řádu areálu. Jízda je povolena pouze pro příjezd do campu a na pronajaté místo. Další projíždění se, používání světelných a zvukových znamení a signálů, zbytečné ponechávání motoru vozidla v chodu, není
dovoleno.
11. V campu je smíšený osobní a motorový provoz, proto je vždy nutné při jízdě zachovávat maximální pozornost a ohleduplnost. Maximální rychlost v areálu je stanovena na 20 km/hod.
12. Ubytovaní jsou povinni udržovat pořádek v prostorách campu a dodržovat ustanovení provozního a ubytovacího řádu. Dále jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců campu a vedení areálu LANDEK PARK – Hornické
muzeum.
13. Ubytovaní jsou povinni umístit na stan, autokaravan nebo obytný automobil viditelně evidenční kartu s číslem. Dále jsou povinni prokázat se na žádost správy campu ubytovací kartou. Tyto doklady se vrací při
ukončení pobytu na recepci campu.
14. Noční klid campu je stanoven: Ne – Čt 22.00 – 06.00, Pá – So 24.00 – 06.00
15. Každý návštěvník campu je povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního a ubytovacího řádu. V případě, že tento řád poruší, má provozovatel campu právo vykázat ubytované z campu a jejich pobyt ukončit bez
vrácení peněz.
16. Ochrana životního prostředí a zdraví návštěvníků campu: Areál je vybaven snadno dostupným sociálním zařízením (WC a sprchy) v minimální vzdálenosti od vyhrazených prostorů campu. WC a sprchy jsou oddělené
pro muže a ženy. V každém sociálním zařízení se nachází umyvadla s tekoucí pitnou vodou, která je přivedena z vodovodního řádu. Všechny sprchy jsou připojeny na rozvod tekoucí pitné vody. Ohřev vody
ve sprchách je zajišťován elektrickými bojlery. Sociální zařízení se během provozu campu uklízí denně pomocí dostupných čistících a desinfekčních prostředků. Jsou používány desinfekční přípravky schválené
v koncentracích a expozici dle návodu výrobce. Vždy jsou k dispozici nejméně dva přípravky na různé účinné bázi, které jsou střídány v týdenních intervalech. Odpady v popelnicích jsou pravidelně odváženy.

1. Za sportovní areál (sportoviště) v areálu Landek park jsou považovány tenisové kurty, víceúčelová sportovní hala, beachvolejbalové kurty, hřiště
na pétanque a víceúčelové asfaltové hřiště.
2. Všichni uživatelé sportovišť a osoby pohybující se ve sportovním areálu jsou povinni se s tímto provozním řádem seznámit a dodržovat jej.
3. Všichni uživatelé sportovišť jsou povinni se řídit pokyny, zajišťujícími bezpečnost, hygienu, dodržování pořádku a pokyny k provozu a užívání
sportovišť.
4. V celém sportovním areálu platí zákaz kouření a užívání omamných látek.
5. Uživatelé odpovídají za případně způsobené škody, a to i za škody z nedbalosti.
6. Do prostoru sportovišť platí zákaz vstupu s volně pobíhajícími psy a jinými zvířaty.
7. V prostoru sportovního areálu je možno pojíždět motorovými a jinými vozidly jen po přístupových cestách a komunikacích, parkovat na
vyhrazených místech a je nutno dodržovat běžné dopravní předpisy silničního provozu včetně dopravního řádu areálu.
8. Odhazování odpadků mimo odpadkové koše a užívání vulgarismů se považuje za chování v rozporu s dobrými mravy. Všichni uživatelé jsou
povinni počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví, na majetku, na přírodě a na životním prostředí.
9. Z areálu bude bez nároku na vrácení poplatku vykázán uživatel, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu
nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků provozovatele. V případě neuposlechnutí přivolá zástupce provozovatele Polici ČR.
10. Provozní doba (pokud provozovatel nestanoví jinak):
• víceúčelová sportovní hala: celoročně, denně, 7.00 – 22.00 hod.
• tenisové a beachvolejbalové kurty, hřiště na pétanque, víceúčelové asfaltové hřiště: duben – říjen, 7.00 – 21.00 hod.
11. Uživatel se po příchodu do sportovního areálu ohlásí na recepci, zaplatí příslušný poplatek dle platného ceníku a bude mu umožněn vstup na
sportoviště.
12. Vstup do víceúčelové sportovní haly a na tenisové kurty je vždy povolen pouze ve sportovní obuvi, která neznečišťuje a neničí povrch. Pokud
uživatel nebude toto respektovat, může být z užívání sportoviště vykázán.
13. Donáška pití na sportoviště je zakázána.
14. Nenastoupí-li uživatel, který má rezervaci, ke hře ve stanovenou dobu, je příslušné sportoviště po uplynutí 10 minut považováno za volné pro
další zájemce. V případě opakovaného neobsazení sportoviště na základě rezervace, nebude tomuto uživateli umožněna další rezervace.
15. Uživatel může provést storno rezervace, kterou provedl za pomoci online rezervačního systému, nejpozději 24 h před rezervovaným termínem.
Po této lhůtě je možno provést storno pouze telefonicky nebo emailem.
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