NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
minikempu Nový Rybník
Minikemp je majetkem města Příbrami, spravovaným Sportovním zařízením města Příbram –
příspěvkovou organizací. Minikemp nabízí ubytování ve vlastních stanech ve vyhrazeném
prostoru rekreačního areálu Nový Rybník a ubytování ve dvou 4-lůžkových chatkách a jednou
5-lůžkovou chatkou a ve vlastních karavanech tamtéž. Minikemp je otevřen sezóně
od 1.5. – 30.9. Minikemp je vybaven sociálním zařízením, sprchou s teplou vodou. Chatky
jsou vybaveny lednicí, vařičem, rychlovarnou konvicí, palandami a ložním prádlem. Úklid
zařízení minikempu probíhá denně a je zajištěn zaměstnanci areálu. Provoz minikempu se řídí
řádem, který obsahuje :
Ubytovací řád minikempu
Minikemp je určen k ubytování hostů ve vlastních stanech, v chatkách nebo v karavanech za
úplatu ve vyhrazeném prostoru areálu Nového Rybníka v Příbrami. Host je povinen seznámit
se s ubytovacím řádem a ve všech bodech ho naplňovat.
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Při příjezdu se host zaregistruje v kanceláři u vedoucího areálu nebo na minigolfu,
předloží platný průkaz totožnosti, zaplatí odpovídající částku za pobyt. Ceny za
ubytování a další služby se řídí schváleným ceníkem služeb. Ubytování domácích
zvířat je možné po zaplacení poplatku. Pokud host požádá je mu poskytnuto
bezplatné parkování po dobu pobytu na vyhrazeném místě. Parkování mimo
vyhrazená místa je zakázáno. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné škody
vzniklé na vozidle ani v něm.
Během pobytu je host povinen dodržovat čistotu kolem svého ubytovacího prostoru,
šetřit majetek areálu a neplýtvat s el. energií a vodou. V době od 22.00 do 6.00 hod
je povinen chovat se tiše. Host je povinen respektovat klid a soukromí ostatních
hostů a návštěvníků areálu a zdržovat se takového chování, které by bylo důvodem
nespokojenosti či pohoršení ostatních hostů.
Rozdělávání ohně je v minikempu povoleno pouze po dohodě s vedoucím nebo
správcem areálu. Je zakázáno sekat, řezat či jinak ničit dřeviny v areálu. Po použití
ohniště je host povinen uvést jej do původního stavu.
Koupání v rybníce je možné. V době sezóny je pravidelně kontrolována kvalita
vody hygienickou stanicí. Doporučujeme koupání v době přítomnosti plavčíka.
Mimo dobu, kdy není na koupališti plavčík je koupání na vlastní nebezpečí.
Provozovatel neodpovídá za majetek návštěvníků, který nebyl předán do úschovy
k vedoucímu areálu nebo správci.
Pokud se host rozhodne prodloužit pobyt v minikempu, je povinen zaplatit další
pobyt nejpozději v den původního ukončení plánovaného pobytu. Při odjezdu vrátí
host vedoucímu areálu nebo správci klíče od chatek a případně předá zpět
zapůjčený inventář. Pokud stav vráceného inventáře neodpovídá stavu v jakém byl
hostu zapůjčen ( nebo není-li předáno vše) je host povinen uhradit škody na věcech
i zařízení minikempu. Provoz areálu je od 6.00 do 14.30 hod. v tuto dobu nejdete
v areálu vedoucí areálu. V pozdějších hodinách se obracejte na správce areálu.
Ukončení pobytu je nutné provést do 12.00 hodin.
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Závady a připomínky může host hlásit v době provozu u vedoucího areálu Nový
Rybník – sl. Petra Zelenková 777/705 062 popřípadě se obrátit na správce areálu
pan Josef Dušek 775/705 621
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