PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO TÁBOŘIŠTĚ Karlov pod Pradědem
1. Při vstupu na veřejné tábořiště jsou návštěvníci povinni seznámit se s provozním
řádem a dodržovat jeho ustanovení po celou dobu pobytu.
2. Na vyzvání pracovníků tábořiště se návštěvníci přihlásí k registraci a zaplatí
stanovené poplatky dle ceníku.
3. Návštěvníci jsou povinni respektovat opatření provozovatele tábořiště.
4. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu či škodu na vozidlech, obytných
prostředcích návštěvníků, se kterými vjíždí do areálu tábořiště, ani za ztrátu či
škodu na věcech návštěvníků, které přivezli či vnesli na území tábořiště.
5. Návštěvníci jsou povinni počínat si tak, aby zejména hlukem, kouřem, popílkem,
pachy, odpady a chováním domácích zvířat neobtěžovali ostatní návštěvníky
tábořiště.
6. Je zakázáno rozdělávat oheň v místech, kde to ohrožuje ostatní návštěvníky /v
blízkosti stanů, aut atd.
7. V areálu tábořiště je návštěvník povinen dodržovat dopravní značení a jezdit
nejvýše povolenou rychlostí 20 km za hodinu. Na území tábořiště je zakázáno
umývat a opravovat motorová vozidla.
8. Na vyžádání pracovníků tábořiště, kteří provádějí kontrolu, jsou návštěvníci
povinni předložit doklady o uhrazení plateb a poplatků spojených s pobytem na
tábořišti.
9. Návštěvníci jsou povinni používat sociální zařízení v místech k tomuto účelu
vyhrazených a udržovat je v čistotě. Dále jsou povinni ukládat odpadky do košů
určených pro sběr odpadu.
10. V areálu tábořiště není povolen volný pohyb domácích zvířat. Domácí zvíře se
může po tábořišti pohybovat pouze v doprovodu svého majitele /resp. jiné
dospělé osoby/, psi musí být uvázáni na vodítku a mít košík. Je zakázáno
vodit domácí zvířata do umýváren.
11. Před ukončením pobytu je návštěvník povinen uvést místo, které užíval do
původního stavu /např. odstranit ohniště, odpadky atp.
12. Noční klid je stanoven v době od 22:00 do 06:00 hodin. Výjimku může povolit
provozovatel tábořiště.
13. Návštěvník, který porušil provozní řád, může být provozovatelem tábořiště
vykázán mimo areál tábořiště.

PROVOZUJE: obec Malá Morávka
Telefon: 604 99 77 99

