PROVOZNÍ ŘÁD RS „Pod Templštýnem“
Provozovatel: METAL SHARK s.r.o., Tikovická 519/3, 664 44 Ořechov, IČ: 25306341, DIČ: CZ25306341

Naším přáním je vaše spokojenost a snažíme se dělat maximum, abyste se u
nás cítili dobře. Zároveň je však třeba, aby se každý z vás řídil určitými pravidly,
která jsou pro všechny klienty rekreačního střediska závazné a umožňují všem
prožití příjemné, ničím nerušené dovolené. Zde jsou shrnuta pravidla, o jejichž
dodržování vás prosíme:
1. Klient se registruje na recepci a pravdivě uvede počet osob, které s ním budou užívat
ubytovací zařízení daného typu. Finanční vyrovnání za ubytování a služby s tím spojené klient
provede v den nástupu (jiné řešení je možné po dohodě). Výše platby je dohodnuta vždy
předem a její základní výše je dána ceníkem. Má-li klient objednanou stravu, je informován o
termínu výdeje jednotlivých jídel.
2. Při placení ubytování klient obdrží klíče od daného typu ubytování, a to je mu předáno
k užívání (stanujícímu je předáno konkrétní místo pro výstavbu stanů). Ubytování je možné
v den nástupu od 14.00 hod, není-li dohodnuto jinak.
3. V den ukončení smluveného pobytu klient uvolní užívané ubytovací prostory do 10.00 hod
(není-li dohodnuto jinak), a předá je ve stavu, v jakém je převzal. Klíče od užívaného objektu
klient odevzdá na recepci.
4. Klient se chová šetrně a zodpovědně ke svěřenému inventáři v daných ubytovacích
prostorách a uhradí každou ztrátu a poškození inventáře, které vzniklo po dobu jeho pobytu.
Chatky jsou vybaveny dvěma patrovými postelemi s matracemi, dvěma skříňkami s poličkami,
stolem s židlí, odpadkovým košem a smetáčkem s lopatkou.
5. V žádném typu ubytovacího zařízení není povoleno kouřit. Rovněž není povoleno užívat
vlastní elektrospotřebiče. Při každém odchodu z ubytovacího zařízení klient zhasne světla.
V případě zjištění technických závad na jakémkoliv zařízení tyto neprodleně hlaste na recepci.
V žádném typu ubytovacího zařízení ani v areálu kempu není povoleno používat vlastní
výčepní zařízení.
6. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku klienta, pokud mu tento nebyl svěřen
do úschovy. Nezodpovídáme za věci vnesené a odložené.
7. Všichni návštěvníci ubytovacího zařízení dbají na čistotu a pořádek v celém areálu.
8. Sociální zařízení pro ubytované je k dispozici v samostatných budovách, vedle budovy
„hospody“. WC a umývárny jsou otevřeny celodenně, sprchy s teplou vodou po domluvě se
správcem.
9. Pobyt zvířat jak ubytovaných tak návštěvníků je možný pouze po dohodě s provozovatelem
a za předpokladu, že nebudou rušit a omezovat ostatní klienty střediska. Pohyb domácích
zvířat v areálu je povolen pouze na vodítku (volný pohyb zakázán). Majitel povinen veškeré
exkrementy po svých zvířatech ihned uklidit.

10. Motorová vozidla mohou do areálu vjíždět pouze do úrovně prvních chatek (před závoru
a značku „zákaz vjezdu“). Motorová vozidla parkujte tak, aby nebránila příjezdu a odjezdu
ostatním návštěvníkům.
11. V prostoru areálu je několik ohnišť. Veškerá činnost spojená s rozděláváním ohně je na
vlastní nebezpečí. Ohniště nesmí používat děti mladší 15–ti let bez dohledu osob starších 18ti let. Rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa je zakázáno.
12. Odpad je třeba třídit, ukládejte jej výhradně na místě k tomu určeném, tj. za kuchyní.
13. Ke sportování je možno využívat k tomu určených míst (volejbalová, nohejbalová,
basketbalová a fotbalové hřiště), nebo volných travnatých ploch v areálu. Vaše sportovní
aktivity na těchto plochách však nesmí omezovat ostatní klienty. Sportovní potřeby je možno
zapůjčit u správce (míče, badminton, ping pong, aj.).
14. V areálu je hospoda s vyvěšenou otevírací dobou. Tuto hospodu mohou využívat jak
ubytovaní, tak i ostatní neubytovaní návštěvníci.
15. Neubytovaní návštěvníci mohou v areálu využívat pouze hlavní cestu. Během otvírací doby
hospody mohou pobývat jak v jejich vnitřních prostorách, tak i ve vnějších prostorách
(zahrádka). Také mohou používat umývárnu a WC.
16. V areálu je koupaliště. Jeho provoz se řídí pokyny, které jsou u jeho vchodu. Vstup na
koupaliště je pouze pro ubytované návštěvníky.
17. Noční klid je v areálu stanoven na dobu mezi 22.00 hod a 7.00 hod. Důrazně vás žádáme o
zdržení se jakýchkoliv projevů a činností, které by tento klid narušovaly. Rušení nočního klidu
je důvodem k ukončení pobytu, a to bez náhrady. Věříme ve vaši ohleduplnost.
18. V případě úrazu kontaktuje kteréhokoliv zaměstnance areálu. Lékárnička na drobné úrazy
je k dispozici na recepci.
19. Ubytovaný klient i neubytovaný návštěvník areálu je povinen dodržovat ustanovení tohoto
„Provozního řádu“. V případě, že jej hrubým způsobem poruší, má provozovatel areálu právo
odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytování a služeb, a to bez nároku na náhradu.
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