
 

Provozní řád  

pro společné prostory – jídelna, kuchyňka, obývací kout s TV a dětský 

koutek: 

1) Pro všechny ubytované hosty na pokojích v přízemí i v 1. patře jsou k dispozici zdarma 

společné prostory – kuchyňka, jídelna, obývací kout s TV a dětský koutek. 

2) Hosté mají k dispozici na pokojích i ve společných prostorech WIFI – Kemp pod 

Pustevnami Host, heslo je: podpustevnami 

3) Hosté jsou povinni ve všech společných prostorech udržovat pořádek, tzn., že 

kteroukoliv místnost, kterou host použije, zanechá po sobě čistou a uklizenou, týká se 

to zejména kuchyňky a dětského koutku. 

4) Nádobí – (skleníčky, talířky, příbory, hrníčky…) prosím vždy po sobě ukliďte a umyjte 

v kuchyňce, nenechávejte je volně rozmístěné ve společných prostorech. 

5) Kuchyňka – po použití kuchyňky vždy po sobě pečlivě vše ukliďte a umyjte – 

nenechávejte v kuchyňce po sobě použité a neumyté nádobí a nepořádek! 

6) Dětský koutek – hosté jsou povinni udržovat pořádek v dětském koutku – pokud si 

vaše děti hrají v dětském koutku – prosíme rodiče, aby vždy dohlédli na to, aby po 

opuštění místnosti zůstal v dětském koutku pořádek a nebyly zde rozházené hračky! 

7) Počítače v dětském koutku jsou hostům volně k dispozici, taktéž televize v obývacím 

koutu. 

8) Prosím neničte veškeré zařízení ve společných prostorech, zejména nábytek a 

vybavení. 

9) Pejsci a jiní domácí mazlíčci mají zákaz volně se pohybovat ve společných prostorech. 

10)  Prosím, svým chováním ve společných prostorech hlasitě nerušte ostatní 

hosty. Všichni hosté jsou povinni dodržovat noční klid –  

v době od 22 hodin do 7 hodin ráno. 

 

11) Kouření ve společných prostorech, taktéž na pokojích je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!  

Vyhrazený prostor pro kouření je buď na balkóně – vchod z jídelny nebo u hlavního 

vstupu před budovou. 

12)   Pokud host nebude dodržovat tento provozní řád – všechny jeho body, i po 

napomenutí ze strany Kempu nebo při hrubém porušení, bude host vykázán z areálu 

Kempu, bez nároku na vrácení peněz za poskytnuté ubytování. 

 

V Prostřední Bečvě, dne 1.1.2023 


