ZÁKLADNÍ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ při veřejných akcích v Autocampu Wilsonka
PLATNÁ PRO AKCE MISS MOKRÉ TRIČKO
A VÍKEND MISS PLÁŽ VE DNECH 23. 6., 3. – 5. 8. 2018
1. Návštěvníci jsou povinni:
		a) respektovat ustanovení platného PROVOZNÍHO ŘÁDU a DODATKU PROVOZNÍHO ŘÁDU platného pro veřejné akce v Autocampu Wilsonka
		b) respektovat pokyny pořadatelské a bezpečnostní služby
		c) podrobit se vstupní bezpečnostní kontrole, zda ve svých vozidlech a zavazadlech nepřivážejí nebo nevnášejí níže uvedené zakázané
předměty, odmítnutí bezpečnostní kontroly má za následek nevpuštění osoby do areálu
		d) dodržovat dopravní značení v areálu a jezdit nejvýše povolenou rychlostí 20 km za hodinu
		e) ukládat odpadky do míst k tomu určených, před ukončením pobytu uvést místo, které užíval, do původního stavu

DO CELÉHO AREÁLU
JE ZAKÁZÁNO
PŘIVÁŽET NEBO VNÁŠET:

2. Návštěvníkům je zakázáno přivážet anebo vnášet do areálu kempu:
		a) bodné, sečné, úderové či palné zbraně
		b) drogy či psychotropní látky
		c) alkoholické nápoje
		d) obranné spreje, hořlavé a barvící látky
		e) pyrotechnické prostředky
		f) lasery a jiné světelné oslňující prostředky
3.
Dále je návštěvníkům zakázáno:
		a) zapalovat či odstřelovat světlice
		b) ničit zařízení a vybavení kempu
		c) popisovat, polepovat anebo pomalovávat stavby a vnitřní zařízení
		d) vstupovat na pódium, do prostor soutěžících a vystupujících
		e) konat tělesnou potřebu mimo k tomu vyhrazených zařízení
		f) kouřit mimo prostor, kde je kouření dovoleno
		g) umožnit domácím zvířatům volný pohyb, pes se může v areálu pohybovat pouze na vodítku s košíkem a v doprovodu osoby
4. Návštěvníci, kteří jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako návštěvníci, kteří ohrožují bezpečnost
osob a majetku v kempu mohou být vykázáni a vyvedeni mimo areál kempu. Provozovatel neodpovídá za škody na zdraví návštěvníků
způsobené vlastním nezodpovědným chováním či nezodpovědným jednáním dalších návštěvníků, stejně tak neodpovídá za škody na majetku
nebo za ztráty či odcizení věcí návštěvníků, které přivezli, respektive vnesli do areálu kempu.
5. Koupání na vodních plochách u autocampu je možné výhradně na vlastní nebezpečí.
6. Návštěvník je povinen po požádání pořadatelské nebo bezpečnostní služby se prokázat zaplaceným vstupem (pobytem) či jiným
oprávněním ke vstupu (pobytu) v kempu. Kdo toto hodnověrným způsobem neprokáže, bude vykázán a vyveden mimo areál kempu.
Návštěvníku, který hrubě poruší PROVOZNÍ ŘÁD nebo DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU, bude zrušeno ubytování nebo vstup do kempu,
a to bez náhrady s vykázáním a vyvedením mimo areál kempu.
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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Autocamp Wilsonka prohlašuje, že shromažďuje osobní údaje klientů na základě zákonné povinnosti a zavazuje se o ně pečovat v souladu s Obecným
nařízením EU (GDPR) a právními předpisy ČR. Na akci budou pořizovány fotografie a videozáznamy za účelem marketingové propagace akce a jejího
organizátora (Autocamp Wilsonka, s.r.o.). Pořízené fotografie i videozáznamy mohou být zveřejňovány na webových stránkách a facebookových
profilech Autocampu Wilsonka, MISS mokré tričko Autocampu Wilsonka a MISS pláž Autocampu Wilsonka, mohou být také používány za účelem
další propagace akcí či autocampu. Oficiální fotografové a kameramani akce budou označeni. Autocamp Wilsonka, s.r.o. nenese odpovědnost za
záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
Pro další informace a při nesouhlasu s uveřejňováním fotografií či videozáznamů nás kontaktujte na autocamp@wilsonka.cz

