
 

 
 
1. Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a 

ubytovací chatky v areálu Autokempu Náchod - Běloves, jejímž provozovatelem je 
Asociace víceúčelových organizací, technických sportů a činností České republiky, 
ZO Náchod, DIČ: CZ15032027. 
 

2. 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.  
 

3. Objednávku, která byla ubytovatelem potvrzena, může objednatel zrušit nebo změnit 
bez stornopoplatku, a to nejméně 60 dnů před oznámeným dnem příchodu. 
 

4. Při odjezdu z areálu a zpětném návratu se host prokáže účtenkou – dokladem o 
zaplacení pobytu. 
 

5. Užívání kempu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi 
infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní 
dozor nebo karanténa. 
 

6. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 14:00 hod. Host je 
povinen opustit v den skončení pobytu ubytovací jednotku nejpozději do 10:00hod, 
prostor pro stany a karavany nejpozději do 12:00 hodin.  
 

7. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za 
celou noc. 
 

8. Host platí za ubytování předem. 
 

9. Při ukončení pobytu v ubytovací jednotce musí host zhasnout světla, zavřít okna a 
dveře a klíč odevzdat správci ubytovací jednotky. 
 

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

11. V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu správce kempu přemísťován nábytek 
ani jinak nic měněno. 
 

12. Hosté ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a 
parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných.  
 

13. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených 
místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat. 
 

14. V době od 22:00 hod do 8:00 hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání 
kulturních akcí se mění doba nočního klidu od 1:00 do 8:00 hod. 



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

16. 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. 
 

17. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných 
předpisů. 
 

18. V ubytovacích jednotkách není dovoleno používat vlastních el. spotřebičů nad 1500W 
 

19. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v 
prostorách ubytovatele. 
 

20. Provozovatel neručí za ztráty a škody způsobené třetí osobou. 
 

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

22. Zaplacením ubytování prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem. 
 

23. 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 ubytovatele bude po této osobě 
vymáhána minimální částka 500, - Kč nebo dle skutečné výše. 
 

24. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta, vrací ubytovatel peníze pouze 
poměrnou část na základě lékařské zprávy. 

 
 
 
 
 
 
Tento Provozní řád kempu platí od 1.1.2016 
                                                                                                      
 

AVZO, ZO Náchod 


