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1. Ubytovací ád se vztahuje na autokempink Osika (dále jen ubytovací za ízení).
2. Ubytovací za ízení m že ubytovat pouze ob ana, kterého ádn p ihlásí. Za tímto ú elem p edloží ob an p íslušnému
pracovníku v recepci ubytovacího za ízení ihned po p íchodu pat i né doklady nutné pro ubytování a evidenci osob v
autokempinku Osika. Ubytovací za ízení m že ubytovat i ob ana, který má trvalé bydlišt v míst ubytovacího za ízení.
Ubytovací za ízení vydává ubytovanému ob anu ihned po nástupu ubytovací pr kaz - ú tenku s uvedením ceny pobytu,
v etn dalších p edepsaných náležitostí nutných k ubytování.
3. P i opakovaném p íchodu již ubytovaného ob ana do ubyt. za ízení je ob an povinen prokázat se platným pr kazem ubyt. za ízení.
4. P íslušný pracovník ubytovacího za ízení ur í ob anu chatu, místo k postavení stanu, obytného p ív su apod. a dále místo
k zaparkování vozidla.
5. Užívání ubytovacího za ízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infek ními nemocemi.
6. Ob an má právo po dobu sjednanou k ubytování používat mimo ubytovací prostor i ostatní spole enské prostory a služby.
7. Poslední placený den pobytu uvolní ubytovaný rekreant prostor v autokempinku v etn svého za ízení do 10.00 hod., pokud
má zájem o prodloužení, u iní tak rekreant v recepci nejpozd ji do 10.00 hodin poslední den svého placeného pobytu.
8. Požádá-li ob an o prodloužení ubytování, m že mu ubytovací za ízení - pokud nem že vyhov t - nabídnout jiný obytný
prostor než ten, ve kterém byl p vodn ubytován.
9. Všichni ob ané musí dbát o istotu, po ádek a šet it za ízení, které nesmí být p emis ováno a vynášeno z ubytovacího
objektu. Zejména není dovoleno trhat kv tiny a p írodní okrasy v prostorách ubyt. za ízení. Za škody zp sobené na majetku
ubytovacího za ízení odpovídá ob an dle platných p edpis .
10. Odpadky všech druh je ob an povinen ukládat na vyhrazená místa a do ur ených nádob.
11. V dob od 22,00 hodin do 06,00 hodin musí být v ubytovacím za ízení klid.
12. V ubytovacím za ízení je nutno i b hem dne zachovávat klid a nerušit ostatní ob any k ikem, hlu ným zp vem a nadm rným
zesilováním reprodukované hudby apod.
13. Z bezpe nostních d vod není dovoleno ponechávat d ti do 10 let bez dozoru dosp lých v prostorách ubyt. za ízení.
14. Vlastní ohrani ování stanu p íkopem nebo jiným zp sobem není dovoleno.
15. Do prostoru ubytovacího za ízení je možné p ijížd t motorovými vozidly (p ípadn na kolech) jen po p ístupových cestách.
Projížd ní, používání signál a ponechávání motoru v b hu není dovoleno.
16. V no ní dob od 22.00 do 06.00 je autokempink Osika uzam en. Výjezd z autokempinku a vjezd do autokempinku v tuto
no ní dobu hlásí rekreant v recepci autokempinku stálé no ní služb .
17. Ob an je povinen zacházet s nejv tší opatrností s ohn m. Rozd lávání oh v celém areálu ATC Osika je povoleno pouze
na vyhrazeném míst , tj. v osazených beton. a kovových skružích. V lesních prostorách je rozd lávání oh zakázáno !
18. Psi a jiná zví ata mohou být v prostorách ubytovacího za ízení za p edpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný stav.
Cena za umíst ní zví ete se ú tuje dle ceníku. Volné pobíhání ps a jiných zví at po kempu je p ísn zakázáno! Pohyb ps
po kempu je dovolen pouze na vodítku a s ochranným košíkem. Koupání ps v rybníku Osika je zakázáno.
19. P ípadné opravy vozidel lze provád t jen na ur eném míst .
20. Mytí vozidel je v autokempinku Osika p ísn zakázáno.
21. Mí ové a jiné sporty je povoleno provozovat pouze na h išti nebo vyhrazených prostorách tak, aby nebyl rušen klid a bezpe nost ob an .
22. Za ubytování a poskytnuté služby je ob an povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem ihned p i nástupu pobytu.
23. Odjezd z ubytovacího za ízení p ed 06,00 hod. je nutno p edem ohlásit vedení ubytovacího za ízení. Odjezd musí být bez
zbyte ného hluku. Definitivní odjezd z ubytovacího za ízení ohlásí ob an vedení, kterému p edá p ípadn zap j ená
táborová za ízení (stany, p ikrývky apod.) a zaplatí pat i né poplatky.
24. P i odchodu (odjezdu) z ubyt. za ízení se ob an prokáže p íslušnému pracovníkovi ubytovacího za ízení dokladem o zaplacení všech
poplatk za použité služby a o vrácení zap j ených p edm t .
25. Ceník ubytování a služeb je k nahlédnutí v recepci ubytovacího za ízení.
26. Stížnosti ob an a p ípadné návrhy na zlepšení p ijímá vedení ubytovacího za ízení.
27. Ob an, který je ubytován v ATC Osika, je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubyt. ádu. Návšt vníci, jsou povinni
uposlechnout bezvýhradn pokyn pracovník ATC Osika a zástupc provozovatele a majitele. V p ípad , že ob an hrubým
zp sobem poruší tento ubytovací ád, má vedoucí autokempinku nebo statutární zástupce provozovatele autokempinku právo
od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit p ed uplynutím dohodnuté doby. V takovém p ípad m že být jednotlivec
vylou en z užívání autokempinku a po fin. vyrovnání mu bude vrácena ást p edplacených poplatk .
28. Majitel a provozovatel autokempinku neodpovídá za zran ní a poškození majetku uživatel ubyt. za ízení, pokud by je
prokazateln nezavinil. Neru í také za ztrátu v cí osobní pot eby, pokud nebyly sv eny do úschovy. Odpov dnost ve vztahu k
fyzickým a právnickým osobám se ídí ob anským zákoníkem.
29. P echázení a p ejezd úzkokolejné trati, která prochází autokempinkem je povoleno jen na p ejezdu. Je zakázáno chození po
kolejích, p eprava d eva, v tví a dalšího materiálu p es koleje. Je p ísn zakázáno poškozování svršku železni ní trat a
svršku komunikací. P eprava d eva a v tví po komunikacích je zakázána.
30. Používat el. va i , infrazá i
i jiných el. topidel je v ubytovacím za ízení p ísn zakázáno, vyjma míst, kam je umístí majitel
a provozovatel autokempinku.
31. Manipulace s windsurfingem na pláži, p echod s windsurfingem p es pláž je p ísn zakázáno! Surfování ve vzdálenosti do
80 m od hranic pláže je p ísn zakázáno ! Je p ísn zakázáno surfování a manipulace s windsurfingem v prostoru p ístavišt
lod k u p j ovny lod k !
32. Osobní automobily p ípadn další vozidla parkuje ubytovaný rekreant u chatek, stan , obytných p ív s , ubytovacích bun k i
jiného ubytovacího objektu na takovém míst , aby neohrožoval bezpe nost rekreant , v pat i né vzdálenosti od místa
rozd lávání oh a tak, aby neznemož oval v p ípad nutnosti rychlé vyjetí všech motorových a jiných vozidel zaparkovaných
v daném ubytovacím prostoru.
33. Platby dle tohoto ceníku se provád jí p edem po p íjezdu do autokempinku Osika a p i p ihlášení ubytovaného v recepci. Po zaplacení
služeb,ubytování,umíst ní a nájemného v autokempinku Osika se v p ípad zrušení a odhlášení pobytu finan ní poplatek
Platnost od 1. ledna 2008 do odvolání.
Telefon:
384386157 Nová Byst ice ( íjen - kv ten)
384386213 ATC Osika ( erven - zá í)
602189100 vedoucí
602654083 zást. vedoucího
606645631 provoz. technik
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