
PROVOZNÍ ŘÁD Yacht Club CERE - KEMP NECHRANICE 

  

1. Provozní řád Yacht Clubu CERE - Kemp Nechranice (dále jen jako „kemp“) se vztahuje na 

vyčleněný prostor pro stany, karavany vč. přístavby a ubytovací jednotky (mobilheimy), 

chatky a ubytovnu v areálu kempu na adrese Vikletice 48, 438 01, Chbany Česká republika. 

Provozovatelem kempu je Yacht Klub CERE, z.s. IČ 70104565, se sídlem Podolské nábřeží – 

přístav 1, 147 00, Praha 4 (dále jen „provozovatel“).  

2. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu zejména pro 

ubytované hosty, členy Yacht Clubu CERE a hosty restaurace v areálu kempu.  

3. Každý, člen Yacht Clubu CERE, ubytovaný host a host restaurace v areálu kempu se musí 

seznámit s tímto provozním řádem a je povinen jej dodržovat.  

4. Každá osoba, která poruší tento provozní řád, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady. V 

případě poškození nebo zničení zařízení provozovatele, nebo jiné osoby bude po škůdci 

vymáhána skutečná výše škody. 

5. Na kontrolu oprávnění ke vstupu a dodržování tohoto provozního řádu bude dohlížet 

sjednaná bezpečností agentura kempu, zaměstnanci provozovatele, správce kempu příp. 

pracovníci recepce. 

6. V Kempu Nechranice se může ubytovat a využívat služby kempu zejména člen Yacht Clubu 

CERE a dále ubytovaní hosté. V prostoru kempu se může ubytovat pouze osoba, který se 

řádně přihlásí na recepci umístěné při vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí 

poplatek za ubytování a nahlásí registrační značku vozidla. Každý ubytovaný ve stanu nebo 

karavanu obdrží evidenční číslo, které viditelně připevní z důvodu stálé kontroly. 

7. Majitelé karavanů, karavanů s přístavbou a ubytovacích jednotek (mobilheimů), které jsou 

umístěny v záplavové části kempu, jsou v případě zvyšování hladiny Vodního díla Nechranice 

povinni uposlechnout pokynů provozovatele příp. správce kempu a své karavany vč. 

přístavby a ubytovací jednotky (mobilheimy) neprodleně odstranit. Provozovatel upozorňuje, 

že není dovoleno v záplavové části používat dřevěné přístavby bez písemného povolení od 

podniku Povodí Ohře s.p. V případě porušení této povinnosti bude příslušný karavan, karavan 

s přístavbou příp. ubytovací jednotka (mobilheim) odstraněn na náklad majitele.  

8. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, platí pro ubytované hosty nástup na pobyt od 15:00 

hod. Ubytovaní hosté jsou povinni opustit v den skončení pobytu ubytovací jednotku 

nejpozději do 10:00 hod., prostor pro stany a karavany nejpozději do 12:00 hodin. Nedodrží-li 

host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den. 

9. Kemp je v době od 22.00 do 06.00 hod. uzamčen. V době od 22.00 do 06.00 vozidla 

ubytovaný hostů, členů Yacht Clubu CERE a hostů restaurace nebudou mít bez předchozí 
domluvy volný vjezd a výjezd z areálu kempu. 

 

10. Ubytovaní hosté platí za ubytování předem započetím pobytu podle aktuálního ceníku. 



11. Při ukončení pobytu v ubytovací jednotce musí host zhasnout světla, uzavřít vodovodní 

uzávěry, zavřít okna a dveře a klíč odevzdat správci kempu. 

12. Členové Yacht Clubu CERE a ubytovaní hosté jsou v kempu povinni dbát o čistotu a pořádek. 

Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných. Jsou povinni 

dodržovat vyhlášky Obecního úřadu Chbany a předpisů správce povodí podle zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních předpisů zejména pak 

podniku Povodí Ohře s.p.  

13. Členové Yacht Clubu CERE a ubytovaní hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do 

určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu kempu 

nikam ukládat. Obsah chemických WC se vyprazdňuje do nádob k tomu určených (dle pokynu 

správce), nikoliv do společných WC.    

14. V době od 22:00 hod. do 8:00 hod. je nutno dodržovat noční klid.  

15. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených 

provozovatelem kempu. 

16. Mytí všech plavidel a jejich údržba je dovoleno pouze na místech k tomu učených příp. na 

místech určených správcem kempu.  

17. Ubytovaní hosté a členové Yacht Clubu CERE jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti v okolí 

mola, cesty určené ke spuštění lodí do vody a haly určené k parkování lodí.  

18. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána.  

19. Všichni návštěvníci a osoby pobývající v areálu kempu mohou parkovat motorová vozidla 

pouze na místech k tomu určených příp. na místech určených správcem kempu. Provozovatel 

kempu si vyhrazuje právo provést odtažení automobilu, který je zaparkovaný v rozporu 

s tímto ujednáním, tedy na místě, které není vyhrazeno pro parkování. 

20. V areálu kempu, včetně ubytovacích jednotek je zakázáno používání vlastních výčepních 

zařízení na pivo a limo včetně konzumace vlastního sudového piva. 

21. V ubytovacích jednotkách není dovoleno používat vlastních el. spotřebičů. 

22. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v areálu 

kempu. 

23. Vstup na molo je dovolen pouze za doprovodu obsluhy či zaměstnanců provozovatele příp. 

správce kempu. 

24. Psi a jiná zvířata mají povolen vstup do areálu kempu po předchozím souhlasu správce 

kempu. Je zakázáno volné pobíhání psů a jiných zvířat. Majitelé psů i jiných zvířat odpovídají 

za svá zvířata. Majitelé psů i jiných zvířat jsou povinni po nich uklízet zejména pak 

exkrementy. Porušení tohoto ustanovení může být důvodem k vykázání majitele zvířete i 

zvířete z kempu bez náhrady.  



25. Provozovatel odpovídá pouze za peněžní prostředky, osobní doklady a jiné cenné věci jen 

tehdy, jestliže mu byly odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené jinde se neručí. 

26. Ubytovaní hosté a členové Yacht Clubu CERE a hosté restaurace berou na vědomí, že areál 

kempu je z důvodu bezpečnosti monitorován kamerovým systémem provozovatele kempu. 

Ubytovaní hosté a členové Yacht Clubu CERE a hosté restaurace berou na vědomí, že můžou 

být monitorováni tímto kamerovým systémem. Vstupem do areálu kempu dávají souhlas 

s monitorováním kamerovým systémem provozovatele. Záznam z kamerového systému není 

uchovávaný. 

27. Host souhlasí s pořízením příležitostných fotografií nebo záznamů např. při kulturních, 

společenských nebo sportovních akcí, pokud nejsou při jejich použití vytvářeny evidence o 

fyzických osobách ani nejsou k zobrazeným či zaznamenaným osobám systematicky 

přiřazovány další osobní údaje. Pořízené fotografie nebo záznamy budou použity pouze pro 

marketingové účely provozovatele. 

28. Návštěvník kempu souhlasí s poskytnutím osobních údajů nutných k evidenci ubytování a 

prohlašuje, že tyto údaje poskytnul dobrovolně. 

29. Tento Provozní řád kempu platí od 1. 1. 2020 

 

 

Ing. Karel Bauer 

předseda Yacht Club CERE 

  

 


