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1. Provozní a ubytovací řád se vztahuje na celý areál autokempu Baška. 
2. Každý ubytovaný host Autokempu Baška je povinen seznámit se s tímto řádem před 

ubytováním a je povinen jej dodržovat. Všechny provozní řády jsou k dispozici na recepci 
kempu. Znění řádů je rovněž na webových stránkách obce a kempu. 

3. Při příchodu do autokempu se musí rekreant přihlásit na recepci a prokázat svoji 
totožnost. V době od 7.00 – 19.00 hod po zaevidování všech údajů do knihy hostů a 
zaplacení pobytu převezme doklad o ubytování (účtenku) a klíč od ubytovacího zařízení 
v 11 hod, pokud je ubytován v chatce, apartmánu.  

4. Host je povinen při příjezdu zkontrolovat inventární seznam, který je v každé ubytovací 
jednotce a zjištěné rozdíly ihned nahlásit na recepci. Na pozdější reklamace nebude brán 
zřetel a host bude muset případné nesrovnalosti uhradit na místě v hotovosti. 

5. Poplatek za ubytování se platí při nástupu, za nevyčerpané dny předplaceného pobytu se 
peníze nevrací. 

6. Děti do 15 let mohou tábořit pouze za doprovodu dospělých osob. 
7. Ubytovaný na důkaz oprávněného užívání Autokempu Baška na své zařízení (stan, karavan) 

viditelně umístí identifikační číslo, které obdrží na recepci po zaplacení pobytu. Záloha na 
číslo činí 100 Kč. Ubytovaný je též povinný označit svůj dopravní prostředek (auto) na 
snadno viditelném místě identifikačním číslem a dokladem o zaplacení s délkou pobytu, 
které obdrží na recepci. 

8. Při výběru místa pro stanování, umístění karavanu nebo dopravního prostředku je povinen 
host dbát pokynů pracovníků autokempu. Umísťovat vlastní ubytovací zařízení mimo 
vyhrazené prostory je zakázáno. Je také zakázáno kopat kolem stanů odvodňovací kanálky. 

9. Užívání autokempu je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami. 
Každá infekční choroba, která se vyskytne v průběhu rekreace, musí být okamžitě nahlášena 
správci autokempu. 

10. Prodloužení pobytu musí být provedeno do 10:00 hodin v den, kdy končí povolení ke 
stanování. 

11. Každý rekreant musí uvolnit prostor poslední den povoleného pobytu. Neučiní-li tak ve 
stanovené době, může správa autokempu účtovat pobyt za následující den. 

12. Ceny jsou účtovány dle platného ceníku. Ubytovací jednotku musí rekreant opustit do 
10.00 hod a místo pro stan nebo karavan do 12.00 hod následujícího dne. Po této hodině si 
musí rekreant prodloužit pobyt minimálně o jednu noc. Na jedno místo lze umístit pouze 
jedno zařízení, jinak se jedná o neoprávněný pobyt. Při odjezdu z areálu autokempu je 
rekreant povinen předložit ubytovací lístek ke kontrole na recepci. 

13. Není dovoleno ubytování - táboření bez zaplacení poplatku za stanování. Po 
neuposlechnutí výzvy kontrolního orgánu k vyzvednutí povolení ke stanování, bude každá 
neoprávněně ubytovaná osoba penalizována poplatkem 100 Kč za den a bude vyzvána k 
opuštění celého prostoru Autokempu Baška. 

14. Všichni rekreanti musí dbát o čistou a pořádek a šetřit rekreační zařízení. Autokemp Baška 
se nachází u vodní nádrže Baška ve vlastnictví Povodí Odry s.p. Koupání ve vodní nádrží 
Baška je na vlastní nebezpečí. 



 
 
 
15. Za škody způsobené na majetku – ubytovacím zařízení, za poškozování porostů, kácení 

stromů, odpovídá rekreant podle platných předpisů. Také poškozování a znečišťování 
lesního porostu mimo oblast Autokempu Baška je zakázáno a bude postihováno. 

16. Odpadky všeho druhu jsou rekreanti povinni odkládat na vyhrazená místa a do určených 
nádob. Po opuštění užívaného prostoru pro stanování okolí nesmí zůstat žádný materiál a 
odpadky. 

17. V celém autokempu platí zákaz volného pobíhání zvířat, koupání psů a krmení vodního 
ptactva. 

18. V době od 22.00 hodin do 6.00 hodin musí být v ubytovacím zařízení dodržován noční 
klid. Klid je nutno zachovávat i během dne, nerušit občany křikem, hlučným zpěvem a 
nadměrným zesilováním reprodukované hudby. Provozní doba stánků s občerstvením a 
restaurací v kempu je povolena do 23.00 hodin. Výjimky z doby nočního klidu na území 
Bašky upravuje OZV č.3/2018 o nočním klidu v platném znění. 

19. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let bez dozoru. 
20. Pálení ohňů je povoleno jen na vyhrazených a označených ohništích za dodržování všech 

požárně bezpečnostních nařízení. Porušení bude postihováno. Vařiče a topidla se musí 
požívat při dodržení bezpečnostních opatření. V ubytovacích zařízeních je přísný zákaz 
kouření. 

21. V celém zařízení Autokempu Baška je nutno šetřit pitnou vodou. 
22. Autokemp Baška není provozovatelem pojištěn. Ubytovaní jej využívají na vlastní 

nebezpečí. 
23. Každý rekreant je povinen dávat pozor na svoje cenné věci. Provozovatel autokempu není 

v žádném případě zodpovědný za ztrátu cenných předmětů, peněz a dalších hodnotných 
věcí. Nalezené věci je rekreant povinen odevzdat správci autokempu. 

24. Dětské hřiště mohou děti používat pouze za přítomnosti dospělé osoby. Autokemp 
neodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví. 

25. Porušení povinnosti vyplývajících z provozního řádu může být postihnuto jako přestupek 
podle zákona č. 200/1990 Sb., nejedná-li se o trestný čin. 

26. Při odjezdu z Autokempu Baška se rekreant prokáže příslušnému pracovníku – správci 
dokladem o zaplacení všech poplatků a vrátí na recepci identifikační čísla, za které mu bude 
vyplacena příslušná záloha 100,- Kč. 

27. Rybolov ve vodní nádrží Baška je povolen.  
28. Používání loveckých zbraní, vzduchovek, poplašných pistolí, zábavné pyrotechniky a jiných 

výbušnin není povoleno. 
29. Ve sporných nebo v tomto řádu neuvedených věcech rozhodne správce Autokempu Baška 

nebo provozovatel. 
30. V případě jakýchkoliv stížností, reklamací a problémů se prosím obraťte na správce 

autokempu. 
31. Přílohou č. 1. ubytovacího řádu jsou Pokyny pro chatky a apartmány umístěné přímo 

v chatkách a v apartmánech. 
 
 
 
V Bašce dne 1.6.2019                                                                          …….………………………………. 

Irena Babicová, starostka obce Baška 


