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Článek 1 – Vstup na sportovní areály
1. Používání sportovních areálů je dovoleno pouze v provozní době a po uhrazení
poplatku dle schváleného ceníku.
2. Vstupem do prostoru areálů je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení
tohoto provozního řádu a dbát pokynů správce autokempu a provozovatele.
3. Přivede-li dospělý do areálu dítě mladší 15ti-let, ručí za jeho bezpečnost. Dětem
mladším 6ti-let je vstup na kurt povolen pouze v doprovodu trvalého dozoru, tj.
rodičů či jiné odpovědné osoby starší 18ti-let.
4. Rezervace sportovního areálu je možno provést na telefonním čísle 736 422 761,
na recepci Autokempu Baška v provozní době nebo on-line na
rezervace.baska.cz
Klíč od areálu obdrží nájemce (po uhrazení poplatku) těsně před započetím
dohodnuté doby užívání.
4. Areály jsou otevřeny:
• v sezoně od 1.6. – 30.6.
Ø

ve dnech pondělí až pátek od 12.00 hod do 18.00 hod

Ø

o víkendech od 12.00 hodin do 20.00 hodin

• v hlavní sezoně tj. od 1.7. – 31.8. od 8.00 hod do 21.00 hod
• mimo sezonu lze využívat sportovní areály po dohodě s provozovatelem

5. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání
plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení kurtu.
6. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz kurtu je jeho
vlastník oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit provoz
7. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho
bezprostředním okolí, je uživatel povinen tuto závadu před začátkem užívání
nahlásit správci autokempu.

Článek 2 – Práva a povinnosti návštěvníků
1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistou všech
míst a zařízení sportovních areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní a
ostatních.
2. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v prostorách
sportovních areálů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen
odevzdat na recepci Autokempu Baška, kde bude proveden zápis do provozní
knihy.
3. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni uhradit škody nebo
ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku
ostatních osob.
4. Přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci
uplatnit na recepci Autokempu Baška, nebo přímo u provozovatele.
Článek 3- Zakázané činnosti v areálu
1. V areálech je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené
plochy a zařízení.
2. Po ukončení hry je každý povinen uvést areál do stavu, který umožňuje hru
dalším = úprava hrablem, kartáčem, válcem atd.
3. V areálu je dále zakázáno
- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- vstupovat do areálu mimo vyhrazenou provozní dobu
- přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa
- vstupovat se psy či jinými zvířaty
- vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek
a drog
- kouřit, rozdělávat a manipulovat s ohněm
- odhazovat žvýkačky
- vstupovat v nevhodné obuvi, tzn. kopačky, boty s hroty, s podpatkem
- jezdit po kurtu na kole, koloběžce, skateboardu a kolečkových bruslích
- používat tretry
4. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na
sportoviště pouze hrajícím osobám.
5. Uživatel kurtu nesmí svým chováním ohrožovat své zdraví a zdraví jiných
uživatelů nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí.
6. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky a
nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků či poškozovat sportovní zařízení.
7. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním
areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně

neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.
Článek 4 – vyloučení z návštěvy areálu
Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes
napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu nebo
neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li návštěvník v
takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o
zásah Policii ČR.
Důležitá telefonní čísla:
Policie ČR
158
Hasiči
150
Záchranná služba
155
IZS
112
Obecní úřad 558 445 210
Email: podatelna@baska.cz
Správce kempu 736 422 761

V Bašce 1.6.2019

…………………………………….
Irena Babicová starostka obce Baška

