Ceník camping
MARINA & GLAMPING NOVÁ ŽIVOHOŠŤ

VSTUP na pláž a na dětské hřiště

Rezervace, správce:
+420 777 910 000

www.kempnovazivohost.cz
Provozovatel:
WATER PARK ŽIVOHOŠŤ, s.r.o.
Uhříněveská 364
252 43 Průhonice

VEDLEJŠÍ SEZÓNA / DEN

HLAVNÍ SEZÓNA + STÁTNÍ SVÁTKY / DEN

DÍTĚ DO 15-TI LET

30 Kč

50 Kč

DOSPĚLÁ OSOBA

40 Kč

65 Kč

RODINNÉ LEHÁTKO

250 Kč

250 Kč

VEDLEJŠÍ SEZÓNA / DEN

HLAVNÍ SEZÓNA + STÁTNÍ SVÁTKY / DEN

DÍTĚ DO 15-TI LET

90 Kč

90 Kč

DOSPĚLÁ OSOBA

120 Kč

120 Kč

PES NA VODÍTKU

100 Kč

100 Kč

STAN MALÝ DO 10 M2

120 Kč

220 Kč

STAN VELKÝ NAD 10 M2

190 Kč

290 Kč

AUTOMOBIL V KEMPU

100 Kč

100 Kč

VEDLEJŠÍ SEZÓNA / DEN

HLAVNÍ SEZÓNA + STÁTNÍ SVÁTKY / DEN

DÍTĚ DO 15-TI LET

90 Kč

90 Kč

DOSPĚLÁ OSOBA

120 Kč

120 Kč

PES NA VODÍTKU

100 Kč

100 Kč

KARAVAN

390 Kč

490 Kč

OBYTNÉ AUTO, PŘÍVĚS DO 6 METRŮ

590 Kč

690 Kč

OBYTNÉ AUTO, PŘÍVĚS NAD 6 METRŮ

590 Kč + 100 Kč za každý další metr délky

690 Kč + 100 Kč za každý další metr délky

ELEKTŘINA

100 Kč

100 Kč

VODA

50 Kč

50 Kč

STANY

Karavany, obytná auta v kempu

Glamping

VEDLEJŠÍ SEZÓNA / DEN

HLAVNÍ SEZÓNA + STÁTNÍ SVÁTKY / DEN

SAFARI M + FAMILY (6 osob)

3 900 Kč

4 900 Kč

SAFARI L LOFT (6 osob)

4 900 Kč

5 900 Kč

BELL COUPLE M (6 osob)

1 900 Kč

2 900 Kč

Zákaz
vstupu
se psy

Zákaz
vstupu
se psy

Vedlejší sezóna: BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN | Hlavní sezóna + státní svátky: ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN + všechny státní svátky v konkrétním roce.

Provozovatel:
WATER PARK ŽIVOHOŠŤ, s.r.o.
Uhříněveská 364, 25243 Průhonice
IČO: 06713025

P R O V O Z N Í Ř Á D K E M P U M A R I N A & G L A M P I N G N O VÁ Ž I V O H O Š Ť
1. Provozní řád kempu se vztahuje na veškeré prostory v areálu kempu - na veškeré zóny, jak jsou uvedeny
v mapě areálu, která je součástí tohoto provozního řádu; kemp se rozkládá na pozemcích st. 232,1683/2, 1683/4,
1683/5, 1683/20, 1683/30, 1683/32 vše v katastrálním území Živohošť, obec Křečovice (dále jen „areál kempu“).
2. Užívání areálu kempu a možnost ubytování v něm je povolena pouze tomu občanu, který
a. není bacilonosič nebo postižen infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani mu nebyl nařízen zvýšený
zdravotní dozor nebo karanténa
b. se řádně přihlásí na recepci umístěné při vjezdu do areálu kempu, předloží průkaz totožnosti, zaplatí poplatek
za užívání/ubytování (dále jen „host“).
3. Na základě podepsané smlouvy a uhrazení celkové ceny za ubytování správce areálu kempu určí hostu konkrétní
prostory, které může užívat. Host ve stanu nebo karavanu obdrží evidenční číslo, které viditelně připevní z důvodu stálé
kontroly. Při odjezdu z areálu kempu a zpětném návratu se host prokáže permanentní kartou s platným ubytovacím
průkazem.
4. Pobyt zvířat je povolen jen za těchto podmínek: Host je povinen o této skutečnosti informovat správce kempu ihned
při příjezdu. Správce kempu má oprávnění rozhodnout o tom, zda pobyt daného zvířete povolí či nikoliv. Host za pobyt
zvířete zaplatí poplatek ve výši dané ceníkem. Na vyžádání správce kempu je host povinen předložit očkovací průkaz
zvířete s vyznačením platného očkování. Zvířata se mohou po kempu pohybovat pouze na vodítku, psi opatřeni
náhubkem. Host je povinen zvíře venčit mimo areál kempu, při znečištění prostoru v areálu kempu je povinen výkaly
zvířete ihned odstranit. Bez výjimky platí zákaz koupání zvířat ve všech prostorách vymezených pro koupání osob.
5. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 14:00 hod. Host je povinen opustit v den skončení
pobytu ubytovací jednotku či prostor pro stany a karavany nejpozději do 10:00 hod. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je
provozovatel 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.
6. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta provozovatel peníze za ubytování nevrací.
7. Deﬁnitivní odjezd z areálu kempu ohlásí host u správce, zde odevzdá převzaté věci (např. evidenční číslo na
stan/karavan, klíče, atd.)

8. Užívání areálu kempu na celou sezonu ode dne uzavření smlouvy do 30. září 2020 se považuje za dlouhodobý pobyt.
Host je povinen zaplatit při podpisu smlouvy o užívání celou cenu za užívání kempovacího místa v dohodnuté výši
nebo v případě ceny za dlouhodobý pobyt ji uhradit na č. účtu provozovatele: 1548243002/5500 do 3 dnů od uzavření
smlouvy. V případě, že nedojde k úhradě v uvedeném termínu, je provozovatel oprávněn vypovědět smlouvu o užívání
bez výpovědní lhůty. Host je povinen do druhého dne od doručení výpovědi do 10:00 hod. vyklidit užívaný prostor
a areál kempu opustit. Zaplacená záloha se nevrací.
9. Host je povinen:
a. stavět stany a parkovat vozidla/karavany pouze v prostorech k tomu vyčleněných a správcem areálu určených
hostu - provozovatel kempu si vyhrazuje právo provést odtažení automobilu, který je zaparkovaný na místě,
které není vyhrazeno pro parkování.
b. dbát o čistotu a pořádek - host je povinen dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených
místech.
c. dodržovat noční klid v době od 22:00 hod. do 7:00 hod., v době konání kulturních akcí se mění doba nočního
klidu od 1:00 do 7:00 hod.
d. během dne neobtěžovat ostatní hosty nadměrným hlukem - např. křikem, hlučným zpěvem a rozhlasem.
e. používat motorová vozidla jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených cestách, nejvyšší povolená rychlost
v celém areálu kempu je 5 km/hod.
10. V areálu kempu je zakázáno:
a. mytí motorových vozidel a jejich údržba
b. mytí nádobí na jiných místech než k tomu určených
c. používání vlastních el. spotřebičů a topidel; tento zákaz neplatí pro hosty, kteří mají ve smlouvě sjednanou
a zaplacenou elektrickou přípojku
d. rozdělávat oheň jinde než na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu
e. kouření v ubytovacích jednotkách (glampingové stany a pod.) a manipulace s otevřeným ohněm
f. přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

g. konzumovat alkohol na pláži a obtěžovat tak ostatní návštěvníky svým nevhodným chováním
h. vstup osob v podnapilém stavu, nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v areálu kempu.
Za škody způsobené na majetku provozovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.
Host bere na vědomí, že kemp se nachází u vody a že pláž kempu není hlídaná a provoz pláže je bez plavčíka.
Koupání a pobyt u vody v kempu je na vlastní nebezpečí Hosta a osob, které s ním užívají kempovací místo.
Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu na zdraví či škodu při pobytu Hosta či jiných osob ve vodě/u vody v kempu.
Provozovatel neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci ani za jiný majetek Hosta umístěný v kempu.
Host souhlasí s pořízením příležitostných fotograﬁí nebo záznamů např. při kulturních, společenských nebo
sportovních akcí, pokud nejsou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách ani nejsou k zobrazeným či
zaznamenaným osobám systematicky přiřazovány další osobní údaje. Pořízené fotograﬁe nebo záznamy budou
použity pouze pro marketingové účely provozovatele.
Host souhlasí s poskytnutím osobních údajů nutných k evidenci ubytování a prohlašuje, že tyto údaje poskytnul
dobrovolně.
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. Každá osoba, která poruší
Provozní řád kempu, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení
provozovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500,- Kč nebo dle skutečné výše.
V případě závažného porušení Provozního řádu kempu hostem je provozovatel oprávněn vypovědět smlouvu o užívání
bez výpovědní lhůty. Za závažné porušení provozního řádu hostem se považují případy, kdy host poškodí majetek
provozovatele či jiných osob, způsobí škodu na zdraví nebo opakovaně porušuje Provozní řád. Za závažné porušení
Provozního řádu se považuje též případ, kdy host neuhradí řádně a včas jakoukoliv dlužnou částku za užívání místa
nebo poplatky. Host je povinen do druhého dne od doručení výpovědi do 10:00 hod. vyklidit užívaný prostor a areál
kempu opustit.

