
Ubytovací řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany a karavany v Dolánkách u Turnova, jehož provozovatelem je 

SUNDISK s.r.o.  

 

 V prostoru kempu se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci umístěné při vjezdu do areálu, 

předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování. Každý ubytovaný ve stanu nebo karavanu obdrží evidenční číslo, 

které viditelně připevní z důvodu stálé kontroly 

 . Snídaně je možné objednávat na recepci kempu vždy minimálně den předem. Cena a forma snídaní je dle aktuální 

nabídky. O víkendu (so-ne) je možné zakoupit na recepci kempu také čerstvé pečivo dle aktuální nabídky (zpravidla koblihy, 

rohlíky, poloviny chleba a koláče). Je možné si den předem pečivo objednat na počet. 

  Návštěvníci kempu jsou oprávněni užívat uzamykatelné sociální zařízení pouze pro kemp (dva oddělené záchody a 

společné sprchy). Klíče od sociálních zařízení je možné zapůjčit ubytovanému za peněžní zálohu. Žádné další poplatky za 

sociálních zařízení (žetony) ubytovaný neplatí. Na recepci je též možné zakoupit palivové dřevo dle aktuální nabídky.  

 

 Užívání kempu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními 

nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup 

na pobyt od 14.°° hodin. Ubytování je možné do 18°° vyjma hlavní sezóny (červenec-srpen), kdy je v pátek a sobotu tento čas 

prodloužen až do 22°° hodin.  Host je povinen opustit prostor pro stany a karavany nejpozději v den skončení pobytu do 10.30 

hodin. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den. Host, který se ubytuje před 6. 

hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc.Host platí za ubytování předem. 

 Občané ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v 

prostorech k tomu vyčleněných. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. 

Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat. 

 V době od 22.°° hod do 7.°° hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního 

klidu. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu. Za 

škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.ubytovatel ručí za peníze, osobní 

doklady a jiné cenné věci jen tehdy, jestliže mu byly odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené jinde se neručí   

 Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host 

prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu 

kempu v Dolánkách u Turnova. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z areálu vykázána bez náhrady. V 

případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500 Kč nebo dle 

skutečné výše. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy. 


