
Provozní řád 

 
PROVOZ AREÁLU V.I.P. KEMPU 
 

− provozní doba je stanovena od čtvrtka 6.7.2023 od 15:00 do neděle 9.7.2023 12:00 - 
nedodrží-li host tuto lhůtu, bude provozovatelem vyzván k neprodlenému opuštění 
V.I.P. kempu. Neuposlechne-li ani tuto výzvu nebo v areálu zůstanou prázdné stany, 
pověření pracovníci provozovatele je budou z bezpečnostních důvodů nuceni odstranit 
kvůli likvidaci technického vybavení. Provozovatel v takovém případě neručí za 
případné škody na takovýchto stanech a předmětech v nich zanechaných 

− do areálu mají ́vstup pouze návštěvníci s platnou vstupenkou 

− v jednom stanu může být maximálně 5 bydlících návštěvníků 

− povoleny pouze typizované stany, které musí být řádně ukotveny (nejsou povoleny tzv. 
stodoly, party stany, apod.)   

− V.I.P. kemp je určen pouze pro návštěvníky Pekelného ostrova (dokládá se vstupenkou 
na Pekelný ostrov nebo ID návštěvnickou ID páskou) 

− při odchodu z kempu a zpětném návratu se host prokáže permanentním, 
nepřenosným stripem (páskou) na ruce, kterou bude označen při prvním vstupu do 
V.I.P. kempu 

− veškerou odpovědnost za věci umístěné v areálu nebo ve stanu nese návštěvník, 
pořadatel nese odpovědnost pouze za věci převzaté do úschovny 

 
 

 

K DISPOZICI JSOU 

− bezplatné toalety ve V.I.P. kempu  

− bezplatné sprchy  

− recepce s non-stop provozem 

− uzamykatelné skříňky 

− možnost bezplatného dobíjení telefonů  

 

PRO NÁVŠTĚVNÍKY PLATÍ ZÁKAZ 

− rozdělávání ohně v celém areálu 

− jakákoliv manipulace s ohněm 

− vstupu jinak než označeným vchodem (např. přelézání plotu) 

− jakéhokoliv znečišťování areálu a jakéhokoliv poškozování či ohrožování cizího majetku 
a zdraví 

− používání vlastních výčepních zařízení na pivo a limo včetně konzumace vlastního 
sudového piva v celém areálu V.I.P. kempu i na přilehlých plochách 

− zanechávat děti bez doprovodu dospělých v prostorách V.I.P. kempu 

− vstupu se zvířaty 



 

NOČNÍ KLID VE V.I.P. KEMPU 

− ve V.I.P. KEMPU je zákaz rušení nočního klidu, který je vymezen každý den provozu od 
00:00 – 06:00.  

 

DOHLED NAD AREÁLEM 

− ve V.I.P. kempu bude na dodržovaní ́tohoto provozního řádu dohlížet ochranka 

− při nedodržování tohoto provozního řádu budou případní narušitelé vyvedeni z areálu, 
či předáni Policií ČR 

− případné přestupky nebo trestné činy budou řešeny Policií ČR 

− v případě porušení tohoto provozního řádu nebo v případě neočekávaných událostí 
(tzv. vyšší moc jako např. živelná katastrofa, trestná činnost, teroristický útok apod.) je 
oprávněn pořadatel učinit veškerá opatření za účelem ochrany majetku a zdraví  

 

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

− v rámci evidence ubytovaných účastníků zpracovává pořadatel některé osobní údaje 
jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 
„Nařízení“)  

 

 


