
Provozní řád autokempu Mydlák  

s ubytovacími a návštěvními pokyny 

 

Článek I  

Obecná ustanovení 

1. V areálu autokempu Mydlák je možné v souladu s provozní dobou ubytovat řádně 

přihlášeného návštěvníka autokempu. 

2. Do autokempu mají přístup i neubytovaní návštěvníci. Návštěvníci do 10 let pouze 

s doprovodem dospělé osoby. 

3. Při přihlášení na ubytování předloží návštěvník autokempu občanský průkaz, platný 

cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti. 

4. Pokud bude návštěvník kempu užívat v areálu autokempu Mydlák vlastní ubytovací 

zařízení, (stan, karavan) je povinen přihlásit všechny uživatele tohoto zařízení, včetně 

rodinných příslušníků. 

5. K ubytování je možno přijímat návštěvníky autokempu do výše stanovené kapacity 

autokempu Mydlák. 

6. Provozní doba autokempu je 10:00 - 18:00 hod. Vstup do prostor autokempu je pro 

návštěvníky zpoplatněn dle aktuálního ceníku. 

7. Čas nástupu na pobyt do autokempu Mydlák je v době od 10:00 do 18:00 hod. 

8. Při přijetí k ubytování vydá provozovatel návštěvníkovi autokempu ubytovací kartu s 

uvedením doby ubytování a v případě příjezdu vlastním motorovým vozidlem i parkovací 

kartu. Ubytovací karta je ubytovacím dokladem, který zároveň umožňuje vstup do areálu. 

9. Na základě ubytovacího dokladu bude návštěvníkovi autokempu přiděleno místo dle 

pokynů provozovatele. 

10. Pokud je návštěvník kempu ubytován ve stanu nebo karavanu, dostane při vjezdu 

„nálepku (cedulku)“ na stan, karavan k jejich označení. „Nálepka (cedulka) musí být 

viditelně umístněna na stanu nebo karavanu. 

11. Užívání autokempu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi 

infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor 

nebo karanténa. 

12. Pokud se u ubytovaného objeví závažné průjmové nebo epidemiologicky závažné 

onemocnění, je tato osoba povinna bezodkladně tuto skutečnost nahlásit vedoucímu 



autokempu, který zařídí další postup tak, aby bylo vyloučeno nebo minimalizováno 

zdravotní postižení ostatních ubytovaných. 

13. Provozovatel autokempu si vyhrazuje právo odmítnout ubytování a vstup do prostor 

autokempu osobám pod vlivem alkoholu a dalších omamných látek, nebezpečným sobě 

nebo okolí, nebo takovým, u kterých jsou pochybnosti o dodržování základního 

hygienického minima. 

 

Článek II  

Všeobecné provozní pokyny 

1. Každý host je povinen seznámit se s tímto „Provozním řádem“. Host převzetím dokladu o 

zaplacení prohlašuje, že byl seznámen s řádem kempu a zavazuje se jej dodržovat. 

2. Host má právo používat veškeré zařízení ubytovací jednotky a dalších služeb ubytovatele. 

3. Provozovatel autokempu ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, pokud 

mu byly odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené provozovatel kempu neručí. 

4. Pohyb motorových vozidel je v areálu povolen pouze do rychlosti 20 km/h a za 

předpokladu maximální pozornosti řidiče a ohledu na ostatní ubytované a návštěvníky 

autokempu. 

5. V autokempu jsou vytvořeny podmínky pro připojení vlastních elektrických zařízení na 

zdroj elektrické energie dle kapacitních množností kempu. 

6. Rozvodné skříně a přípojky v autokempu slouží pouze k zapojení drobných elektrických 

spotřebičů (rádio, televize, chladnička) do celkového příkonu 1 000 W. Je přísně zakázána 

jakákoliv manipulace v rozvaděčích elektroinstalace. Případné škody vzniklé nedodržením 

tohoto zákazu budou dány k úhradě uživateli elektrické přípojky. 

7. Vyúčtování spotřeby el. energie bude vypořádáno paušální částkou 60 Kč / 1 den včetně 

zákonná výše DPH pracovníkem autokempu při zahájení pobytu návštěvníka. 

8. Ubytovaný návštěvník autokempu, který užívá ubytovací jednotku nebo karavan, 

připojeného na zdroj elektrické energie, nesmí připustit připojení dalších odběratelů na své 

zařízení. V ubytovacích jednotkách nebo karavanech nesmí být z bezpečnostních důvodů 

používány elektrické vařiče, elektrická topná tělesa, remosky, klimatizace apod. 

9. Všichni návštěvníci autokempu jsou povinni šetřit jeho zařízení, zachovávat čistotu a 

pořádek.  

10. Po prostoru ubytování (karavan, stan) musí být kempovací místo vyčištěno a uvedeno do 

původního stavu. 



11. V areálu autokempu je povoleno používání vlastních grilů. Během grilování jsou hosté 

povinni mít po ruce nádobu s vodou, hlídat směr větru a dbát na to, aby kouř neobtěžoval 

ostatní hosty a aby nevzniklo nebezpečí požáru. Popel z grilu je možné ukládat až po 

řádném a úplném uhašení pouze do plechových nádob a popelnic k tomu účelu určených. 

12. Mytí nádobí je dovoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených. 

13. WC jsou v autokempu otevřeny NONSTOP. Sprchy (na mince) jsou pak otevřeny v době 

06:00 – 23:00 hod. V době úklidu jsou sociální zařízení na dobu nezbytně nutnou 

uzavřeny. Uživatelé sociálních zařízení jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu. 

14. Návštěvníci autokempu jsou povinni odkládat komunální odpad pouze do určených nádob 

na vyhrazených místech. Odpady není dovoleno v areálu kempu ukládat jinam či pálit na 

ohni nebo odhazovat do vody. 

15. Vstup na dětské hřiště a hrací prvky je povolen dětem do 15 let, a to pouze v doprovodu 

dospělé osoby, kterou se rozumí rodič či jiná odpovědná osoba starší 18 let, přičemž dítě 

musí být pod trvalým dozorem této dohlížející osoby. 

16. Vstup na dětské hřiště a hrací prvky umístěné v autokempu je pouze na vlastní nebezpečí a 

řídí se Provozním řádem hřiště. Za bezpečnost dětí odpovídá dohlížející osoba, nikoliv 

provozovatel autokempu. 

 

Článek III.  

Porušení Provozního řádu autokempu Mydlák 

1. V průběhu pobytu a užívání ostatních zařízení v autokempu Mydlák jsou všichni 

návštěvníci kempu povinni se řídit tímto „Provozním řádem“, dbát příkazů a pokynů 

zaměstnanců provozovatele, kteří zabezpečují provoz tohoto zařízení. 

2. Za porušení „Provozního řádu“ autokempu Mydlák se považuje zejména: ničení majetku 

provozovatele, ničení majetku ostatních osob a návštěvníků kempu, rušení nočního klidu, 

obtěžování ostatních návštěvníků kempu (např. hlukem, nepřístojným chováním, atd.), 

rozdělávání otevřeného ohně mimo vyhrazená místa, neoprávněné a svévolné ubytování 

dalších návštěvníků bez vědomí provozovatele, poskytnutí připojení k elektrické energii 

jiným uživatelům, nerespektování pokynů a nařízení odpovědných pracovníků 

autokempu. 

3. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána. Parkování 

vozidel v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, byť jen na krátkou chvíli, je 

zakázáno. 

4. Jízda na cyklistickém kole je v areálu autokempu zakázána. 



5. Ubytovaným je zakázáno vnášení a používání zbraní, loveckých zbraní, obranných 

sprejů, mechanických donucovacích prostředků, vzduchovek, poplašných pistolí, zábavné 

pyrotechniky a jiných výbušnin a nebezpečných předmětů. 

6. V ubytovací jednotce je zakázáno provádět zásahy do rozvodů plynu a elektrické 

instalace. 

7. Není dovoleno využívat volnou plochu autokempu Mydlák ke komerčním účelům bez 

povolení vedení společnosti, nebo řádně uzavřené smlouvy. 

8. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel na vyžádání prokáže 

jejich způsobilý zdravotní stav (zdravotní průkaz zvířete). Po celou dobu pobytu za psa či 

jiné zvíře ručí jeho majitel. Cena za ubytování zvířat je účtována dle platného ceníku. 

Majitelé psů jsou povinni zabezpečit, aby psi nepobíhali volně a byli opatřeni náhubkem! 

Majitel je rovněž povinen uklízet po svém psovi (jiném zvířeti) exkrementy. V celém 

areálu jsou rozmístěny odpadkové koše pro komunální odpad, které lze použít pro tento 

účel. 

9. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru 

dospělých osob v chatách a ostatních prostorách autokempu Mydlák. 

10. V autokempu platí zákaz létány s drony. 

 

Článek IV.  

Závěrečná ustanovení 

1. Provozovatel autokempu Mydlák neodpovídá za škody na majetku návštěvníků kempu 

způsobené třetí osobou, vlivem povětrnostních podmínek, pádem větví a jiným zásahem 

vyšší moci.  

2. Za škody způsobené návštěvníkem autokempu na majetku provozovatele kempu nebo na 

majetku ostatních návštěvníků kempu odpovídá návštěvník autokempu podle platných 

právních předpisů. 

3. Provozovatel autokempu neručí za ztrátu a odcizení osobních věcí všech ubytovaných 

hostů a denních návštěvníků kempu, pokud mu nebyly svěřeny do úschovy. Tuto úschovu 

provozovatel kempu umožňuje v zamykatelných skříních umístěných na hlavní recepci. 

4. Za dodržování „Provozního řádu“ autokempu Mydlák odpovídá: Městské hospodářství 

Zliv. 

 

 



Provozní řád autokempu Mydlák byl schválen usnesením Rady města Zliv č. 232/19 dne 

10. června 2019 a nabývá platnosti dnem: 11. června 2019. 

 

 

…………………………………………   ……………………………………… 

MgA Bc. Petr Ferebauer, starosta     Petr Tlamsa, vedoucí MěH Zliv 


