
PROVOZNÍ ŘÁD KEMPU  
VODÁCKÉ TÁBOŘIŠTĚ CAKLE 

Provozovatelem tábořiště je Radomír Junek, IČ 74878174, Sluneční 405, 562 03 Ústí nad Orlicí,                                             

tel.: 777 821 897, který vydává následující řád. 

1. Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a teepee ve spodní zatravněné části 

areálu Vodáckého tábořiště Cakle. 

2. Vstup do areálu tábořiště a altánu je povolen pouze pro ubytované osoby nebo zákazníky bufetu. 

3. 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 obdrží štítek, který viditelně připevní 

na stan z důvodu následné kontroly. Pro vjezd a stání v areálu obdrží ubytovaný parkovací kartu, kterou umístí 

viditelně za čelní sklo automobilu. 

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

nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa. 

5. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 10.00 hod. Host je povinen opustit ubytovací 

prostor pro stany a karavany nejpozději v den skončení pobytu do 12.00 hodin. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je 

ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den. 

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

7. Host platí za ubytování předem. 

8. Hosté ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla je možné pouze v 

prostorech k tomu vyčleněných. Jsou povinni dodržovat vyhlášky Obecních úřadů v Ústí nad Orlicí a Dolních 

Libchavách a vyhlášku týkající se pásma hygienické ochrany vodního zdroje. 

9. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není 

dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat. 

10. V době od 22.00 hod do 6.00 hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba 

nočního klidu od 01.00 do 6.00 hod. 

11. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených. 

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

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

14. Vstup se psem do areálu je povolen pouze na vodítku. Přísný zákaz hrabaní psů. 

15. 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. 

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

ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem. 

17. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu Vodáckého tábořiště Cakle. Každá osoba, která 

poruší Provozní řád kempu, bude z areálu vykázána bez náhrady.  

18. Ani provozovatel Radomír Junek, ani vlastník Odbor KČT Horal Ústí nad Orlicí nenesou odpovědnost za ztrátu, 

krádež či poškození  majetku hostů ani za újmu či úrazy způsobené hostům z jakéhokoliv důvodu. 

19. Během dne není dovoleno obtěžovat uživatele kempu křikem, hlučným zpěvem, zesilováním radiopřijímačů a 

podobnými hlučnými projevy. 

20. Koupání na vodních plochách u kempu je možné výhradně na vlastní nebezpečí. 

21. Vstup na dětské hřiště a hrací prvky je povolen dětem do 15 let, a to pouze v doprovodu dospělé osoby, kterou 

se rozumí rodič či jiná odpovědná osoba starší 18 let (dále jen „dohlížející osoba“), přičemž dítě musí být pod 

trvalým dozorem této dohlížející osoby. 

22. Vstup na dětské hřiště a hrací prvky je jednoznačně pouze na vlastní nebezpečí. Za bezpečnost dětí odpovídá 
dohlížející osoba, nikoliv provozovatel hřiště. 

 
 
V Ústí nad Orlicí dne 1. 4. 2019                                                                             Radomír Junek 


