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Provozní řád 

Kemp Rusava 
 

1) Kemp Rusava je nehlídané stanoviště stanů, karavanů, automobilů, 
osobních věcí pro návštěvníky obce Rusava. 

2) Technické a hygienické vybavení je na úrovni kempu IV. Kategorie – 
společné umývárny, WC, pitná voda, večerní osvětlení. 

3) Motorové vozidlo zaparkujte tak, aby nebránilo příjezdu dalším vozidlům a 
nerušilo odpočinek ostatních návštěvníků. Bezdůvodné popojíždění, 
používání světelných a zvukových znamení není povoleno. Rovněž není 
dovoleno svévolné ponechání motoru v chodu. 

4) Poplatky vybírá každý den správce kempu, podle stanovených sazeb za 
služby. Ubytovat se lze i v případě, není-li v době příjezdu správce na 
kempu přítomen. Poplatky je pak nutné uhradit nejpozději následující den 
v ranních hodinách, ihned po výzvě správcem kempu. Přehled cen za 1 den 
ubytování je vyvěšen na viditelném místě, vybírá se každý i započatý den 
pobytu a platí se předem za celou dobu předpokládaného pobytu. Ubytovat 
lze osoby, které předloží správci občanský nebo jiný platný průkaz, z něhož 
lze zjistit údaje nutné k záznamu do knihy ubytovaných (jméno, příjmení, 
měsíc a rok narození, adresu trvalého pobytu). V opačném případě není 
ubytování možné. Společnost zpracovává osobní údaje subjektu údajů 
podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu 
osobních údajů, tj. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále pak v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále 
Nařízení č.  2016/679). 

5) Návštěvník kempu nesmí bez písemného souhlasu provozovatele kempu 
provádět žádné terénní úpravy, budovat opěrné stavby, schody, přístřešky 
či jiné pomocné stavby a ani umísťovat předměty a zařízení nesloužící 
k ubytování. 

6) Pokud návštěvník má s sebou domácí zvíře, je povinen o této skutečnosti 
informovat správce kempu ihned při příjezdu. Na vyžádání správce kempu 
je návštěvník povinen předložit očkovací průkaz zvířete s vyznačením 
platného očkování a čipování (pes). Zvířata se mohou po kempu 
pohybovat pouze na vodítku, psi opatřeni náhubkem a známkou. 
Majitel zvířete je povinen zvíře venčit mimo hranice kempu, při znečištění 
prostoru kempu je povinen výkaly zvířete ihned odstranit. Tato ustanovení 
se vztahují na všechna zvířata v kempu se nacházející, i když se jedná o 
zvířata návštěvníků v kempu neubytovaných. 
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7) Provozovatel kempu nezodpovídá za ztrátu nebo poškození žádného 

majetku, který byl do kempu vnesen návštěvníky, pokud je nezavinil 
provozovatel kempu. 

8) Provozovatel kempu nezodpovídá ani za újmu na zdraví nebo úraz 
návštěvníků kempu, pokud nebyla způsobena pracovníky kempu. V žádném 
případě nezodpovídá ve shora uvedených případech za škody vzniklé 
živelnými událostmi. 

9) Při připojování karavanů, obytných přívěsů, stanů apod. na elektrickou 
přípojku je jejich uživatel zodpovědný za zabezpečení připojovacího kabelu 
od zásuvky (el.přípojky) ke spotřebiči, který musí být vybaven vodotěsnou 
zástrčkou. Bez vodotěsné zástrčky nesmí být připojovací kabel připojen 
do zásuvky na rozvaděči. Nesmí tímto připojovacím kabelem ohrožovat 
ostatní rekreanty. 
Uživatel elektrické přípojky je zodpovědný za dodržování následujícího 
bezpečnostního opatření: Karavan, stan nebo ostatní rekreační zařízení 
nesmí být napájeno z elektrické přípojky (zásuvky) vzdálené více než 20 m 
od místa připojení. 

10) Pokud jsou přívody pro stany, karavany a ostatní rekreační zařízení 
položeny volně na zemi, musí být zajištěny proti nebezpečí mechanického 
poškození. 

11) Odpadky je nutné ukládat výhradně do odpadkových nádob, PET lahve před 
vyhozením sešlápnout. 
V umývárkách a WC je zakázáno splachování zbytků jídel do odpadu. 

12) Dodržujte všeobecné hygienické bezpečnostní a protipožární směrnice.  
13) Provozovatelem je RUSAVAK s.r.o., Rusava 248, 76861 Bystřice pod Host. 

Veškeré připomínky i stížnosti je možné vznést správci stanového tábora. 
14) V kempu je povinnost dodržovat noční klid v době od 22.00 do 7.00hod a 

nařízení Okresního úřadu Kroměříž č. 3/95 o zřízení přírodního parku 
Hostýnské vrchy. 
 

15) Telefonické spojení pro havarijní situace 
 

Policie ČR 158 Bystřice p/H. 974 675 701 

Hasiči 150 Bystřice p/H. 573 686 111 

Záchranná služba  155 Bystřice p/H. 573 322 580 

RUSAVAK s.r.o. 573 392 028 OÚ Rusava 573 392 066 

E-on poruchy 840 22 55 77   
 

 

 

Na Rusavě dne 1. 6. 2020 


