Vítejte v kempu Geocamping B47 - Camping Weiberlauf Landl, Krippau 35 8931 Landl
Tel .: +43 (0) 664 151 0000 nebo +43 (0) 664 76 76 333 – 24 hodin
Otevřeno denně od 8:00 hod., od dubna do října
Provozní řád kempu 2022
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1. Nahlášení/odhlášení pobytu:
Ihned po příjezdu se, prosím, nahlaste, údaje o Vás budou zaneseny do knihy návštěvníků. Požadavek na připojení
k elektřině hlaste, prosím, rovněž při příjezdu.
Místo pro pobyt vždy vybírejte po domluvě se správci kempu, svévolná změna místa není povolena.
Před závěrečným opuštěním kempu se, prosím, odhlaste z pobytu. Příjezd je možný od 14:00 hod., po dohodě se správci
kempu i dříve. Kemp je třeba opustit do 11:00 hod., pokud se předem se správci kempu nedohodnete na pozdějším
odjezdu. Při odjezdu je třeba zanechat užívané místo v čistém stavu.
Ubytované skupiny (nad 6 osob) musí mít již při nahlášení určenu jednu odpovědnou osobu, která o sobě uvede podrobné
kontaktní údaje, včetně údajů o dosažitelnosti.
2. Ceny:
Ceny ubytování jsou uvedeny na vývěsce v kempu a jsou dostupné při nahlášení pobytu, uvedeny jsou rovněž na webových
stránkách. Platba možná pouze v hotovosti.
3. Možnosti parkování:
Parkování je možné zdarma na parkovišti náležejícímu ke kempu – toto se nachází před samotným kempem. Na recepci si
k tomu vyzvedněte parkovací povolení! Parkování aut a motorek v prostoru kempu je možno po svolení správce kempu a je
zpoplatněno dle aktuálního ceníku. Jízda v areálu kempu je možná pouze při nepřekročení rychlosti chůze!
4.

Pořádek a čistota
O udržení pořádku a čistoty jsou povinni se starat všichni uživatelé kempu.
Všechny prostory a zařízení je třeba udržovat neporušená a v čistotě.
Umývárny a toalety je třeba udržovat v obzvláštní čistotě. Případná znečištění je uživatel povinen okamžitě odstranit.
Chemické WC je možno vypouštět pouze do k tomu určených zařízení.
Prádlo, vodácké vybavení a nádobí je možné prát, resp. mýt a sušit pouze v k tomu určených prostorech a zařízeních.
Obsluha pračky a sušičky je možná pouze za poplatek a se zvýšenou pečlivostí.
Umístěné vybavení, jako stoly, lavičky, grily apod. musí být vždy zanechány v čistém stavu a nesmí být přemísťovány a
vynášeny z budovy, popř. místa, na kterém se má nacházet.
Mokré vodácké vybavení apod. nesmí být vnášeno, sušeno a rozvěšováno v budovách, v půdním ubytovacím prostoru
(matrazenlageru), chatkách ani ve společných pobytových místnostech.

5. Hlavní budova, pobytové místnosti a areál kempu.
V prostoru hlavní budovy a v jejím okolí je zakázáno podávat stáčené nápoje (sudové pivo apod.).
Prodej jídel, nápojů a ostatního zboží, tak jako reklamní činnost a poskytování dalších služeb apod. je v areálu kempu přísně
zakázáno. V pobytových místnostech v hlavní budově a v přístřešku u chatek je třeba vždy udržovat pořádek, obzvláště po
večerní zábavě. Tyto prostory jsou v zásadě určeny pouze pro uživatele půdního ubytovacího prostoru (matrazenlageru) a
chatek. Užívání prostor a ploch pro společenské příležitosti je zpoplatněno a je možné pouze po předchozí domluvě.
6. Pobyt domácích zvířat:
Domácí zvířata je možno mít s sebou v kempu pouze pokud jsou pod stálým dozorem jejich držitele. Odstraňování zvířecích
exkrementů zajišťuje držitel zvířete neprodleně, který je rovněž odpovědný za chování zvířete a případné jeho následky, což
platí rovněž pro dodržování veterinárních předpisů a povinnost mít zvíře opatřeno požadovanými dokumenty.
7. Otevřený oheň, ohniště a grily:
Ve všech budovách, chatkách, jurtách a týpích platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, a to včetně používání
vařičů. Mobilní mísy pro oheň jsou k dispozici zdarma, po předchozí dohodě. Dříví na oheň je možno obstarat u správců
kempu za poplatek, který pokrývá náklady na jeho pořízení.
Zřizování ohniště a grilování na trávě v prostoru kempu není dovoleno, a to ani v prostoru mezi chatkami.
Požární bezpečnost je na uživateli, tak jako odpovědnost za zachování čistoty místa.
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8. Klid v areálu, noční klid:
V areálu kempu je třeba dodržovat klid zejm. od 23:00 do 07:00 hodin (noční klid).
V době nočního klidu není možný příjem nových hostů, s výjimkou již předem nahlášených při zpožděném příjezdu, který
musí být předem oznámen telefonem nebo prostřednictvím e-mailu. V době nočního klidu je v prostoru kempu zakázán
provoz a pohyb motorových vozidel. V době nočního klidu je zakázána činnost způsobující hluk. Rádia, přehrávací a jiná
zvuková zařízení mohou být nastavena pouze pro tichý provoz, tak aby nerušila ostatní hosty. V zájmu všech hostů kempu
je třeba se v době nočního klidu vyvarovat také hlasitému hovoru a zábavě. Ozvučení prostoru z vozidel a prostřednictvím
zvukových zařízení je zapovězeno.
9. Odstraňování odpadu
V kempu je povinnost třídění odpadu.
K třídění odpadu jsou na sběrném stanovišti k dispozici tyto nádoby:
- popelnice/kontejner na směsný komunální odpad
- popelnice/kontejner na papír
- popelnice /kontejner na sklo
- popelnice /kontejner na plasty a kovové obaly
Odkládání předmětů všeho druhu, včetně velkoobjemového odpadu vedle popelnic, tak jako jinde v kempu, je zakázáno.
10. Říční pláž
Užívání naší vlastní pláže u řeky Salzy je pro všechny zdarma.
Nezbytné je ovšem pláž udržovat v absolutní čistotě. Nocování, kempování, stanování a zřizování a pálení táboráku je
zakázáno v celém prostoru pláže.
11. Odpovědnost
Při nehodách vzniká odpovědnost provozovatele kempu pouze v případě, pokud dojde k prokázání jeho zavinění.
Provozovatel kempu není odpovědný za ztrátu nebo poškození věcí, a to včetně vozidel a motocyklů, obytných vozů,
karavanů, uložených lodí a předmětů vybavení.
Odpovědnost za škody na osobách a věcech, ke kterým došlo vlastním zaviněním nebo zaviněním jiných hostů kempu, je
vyloučena provozní odpovědnosti provozovatele kempu, a to včetně odpovědnosti způsobené povětrnostními vlivy, a to
včetně poškození větvemi a stromy. Provozovatel kempu neodpovídá za výpadky elektrického proudu.
Provozovatel kempu neodpovídá za ztrátu peněž, cenností ani jiných věcí. Majetkové nároky jsou tak neúčinné.
Po dobu pobytu v kempu je host, kterému přijde návštěva, za tuto návštěvu odpovědný. Povinností každého hosta je
nahradit škody, které vzniknou v průběhu jeho pobytu vlastní činností, nebo činností jeho doprovodu či hostů. Parkování
hostů je možné pouze na parkovišti mimo areál kempu.
Platí známá zásada: „Rodiče odpovídají za své děti“.
12. Ochrana přírody a krajiny
Kemp leží přímo u řeky Salzy a tím má přírodní charakter v oblasti přírodního parku. Z tohoto důvodu musí každý uživatel a
návštěvník obzvláště dbát na ochranu přírody a krajiny. Návštěvníci nejsou oprávněni svévolně zasahovat do porostů
vzrostlé zeleně, odstraňovat stromy či keře, nebo je poškozovat, ořezávat a jinak je ničit.
13. Právo na vykázání z kempu
Vlastníci kempu a jimi pověřené osoby jsou ve smyslu domácího práva oprávnění odmítnout přijetí osob do kempu, nebo
přistoupit k vykázání osob z kempu, pokud je to nezbytné pro dodržování předpisů a pořádku v kempu, nebo je to vhodné
pro oprávněný zájem ostatních hostů kempu. Případně uhrazené kempovné se v tomto případě nevrací.
Ve zvláštních a obtížných případech si vyhrazujeme právo požádat o spolupráci místní policii a jí podat příslušné oznámení.
Přejeme Vám příjemný pobyt v kempu u nás v Landlu.
Dipl.-Ing Norbert Mayr
Tel+43 (0) 0664 151 0000

UP & DOWN Geocamping B47 - chatky, kemp a raftové centrum A-8931 Landl, Krippau 35
Tel/Fax: +43 (0) 3633 2400, Hotline: +43 (0) 664 76 76 333, 24 hodin, zavoláme zpět
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