
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK CAMPINGU CHAROLAIS
PRE ROK 2017

Vyhotovený podľa vyhlášky 277/2008 Z.z. MHSR z 26.6.2008 a vyhlášky 259/2008 Z.z.  
a je kvalifikovaný ako kemping s triedou**

Prevádzkovateľ: TBS, a.s., so sídlom Športová 1, 916 01 Stará Turá
IČO: 36 303 241
IČ DPH: SK2020180932

Prevádzka: Agropenzión Adam, 916 16 Podkylava 188
Kontakt: recepcia : +421 32 777 2101, +421 32 777 2111 
e-mail: recepcia@penzion-adam.sk
 www.penzion-adam.sk

2. DRUH A SPÔSOB POSKYTOVANIA UBYTOVACÍCH SLUŽIEB
 
Camping Charolais je športovo- rekreačné zariadenie v obci Podkylava na farme Charolais vo výmere cca. 
10000m² ktoré poskytuje ubytovanie v:
- v drevených chatkách (4posteľové s kuchynkou, sociálnym zariadením, úložný priestor 
- vlastných stanoch
- vlastných zariadeniach (karavany, obytné autá)

Ubytovanie v chatkách
Ak je hosť prijatý na ubytovanie v chatke, vydá prevádzkovateľ ubytovanému ubytovaciu kartu s uvedením 
doby pobytu a v prípade príjazdu vlastným motorovým vozidlom aj parkovaciu kartu, ktorá musí byť viditeľne 
umiestnená.
Pri ubytovaní v chatkách odovzdá zároveň i kľúče od ubytovacieho miesta. 

Ubytovanie v stanoch, karavanoch
Ak je hosť prijatý na ubytovanie v stane, alebo v karavane vydá prevádzkovateľ ubytovanému ubytovaciu kartu 
s uvedením doby pobytu a v prípade príjazdu vlastným motorovým vozidlom aj parkovaciu kartu, ktorá musí 
byť viditeľne umiestnená.
Umiestňovanie stanov, parkovacích aút, obytných karavanov je na určených miestach v stráženom dvore far-
my Charolais.

Súčasťou Campingu Charolais je:
- parkovací priestor
- príjímacia kancelária pri vchode do dvora
- denné a nočné stráženie areálu
- informačný panel so všetkými základnými informáciami
- orientačný plán campingu
- multifunkčné ihrisko
- pastierska kolkáreň a historická galéria
- sociálne zariadenie
- otvorená, prekrytá spoločenská miestnosť HIO PARTY, s kapacitou 140 miest, s nočným osvetlením
- miesto na grilovanie
- otvorené ohnisko
- jazdiareň
- lekárnička prvej pomoci
- elektrické prípojky s prúdovým chráničom



3. STRAVOVANIE

 Pre ubytovaných hostí je zabezpečené celodenné stravovanie, alebo polpenzia mimo areálu- v agropenzióne 
Adam, vzdialený 480m, prípadne raňajky v areáli Charolias na objednávku.
K dispozícii sú chladničky a 2 pracovné stoly na prípravu vlastných jedál na elektrickom dvojplatničkovom 
variči- 2ks, 2 dresy s tečúcou teplou a studenou vodou.
Pitný režim je zabezpečený.

4. PODMIENKY PREVÁDZKY, ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA UBYTOVANÝCH 
REKREANTOV A ZAMESTNANCOV

a) Práva a povinnosti prevádzkovateľa
- vykonáva a zabezpečuje údržbu a prevádzku celého majetku v areáli, hnuteľný majetok, porasty, hygienické 
zariadenia, chatky, osvetlenie, odpadové nádoby, lavičky a pod.
- zodpovedá za dodržanie ustanovení prevádzkového poriadku,
- zodpovedá za pravidelné čistenie priestranstva, zabezpečuje dostatok stojanov a PVC vriec na zber odpadu
- zabezpečí poriadkovú službu pri vchodoch do areálu
- v areáli zabezpečí informačné a orientačné tabule
- zabezpečí zahájenie sezóny zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

b) Práva a povinnosti návštevníkov Campingu 
- rešpektovať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku
- rešpektovať pokyny pracovníkov areálu
- udržiavať čistotu a poriadok
- nepoškodzovať majetok vo vlastníctve areálu ako i majetok iných subjektov
- dodržiavať podmienky občianskeho spolužitia  a svojím správaním nerušiť iných a rešpektovať zásady mrav-
nosti a slušnosti
- kempovať v stanoch, karavanoch a obytných priestoroch iba na vyhradených miestach
- zaplatiť za služby, ktoré si návštevník (rekreant) objednal

c) Práva a povinnosti zamestnancov
- pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s posteľnou bielizňou musia mať zdravotné preukazy
- dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku
- akékoľvek poranenia hlásiť zodpovednému vedúcemu, sú im k dispozícii lekárničky, ktoré sú umiestnené na 
recepcii
- zapisovať príchod do zamestnania a odchod zo zamestnania do knihy dochádzky
- nepoškodzovať majetok, nahlásiť všetky zistené poruchy a poškodenia

5. SPÔSOB SKLADOVANIA A MANIPULÁCIE S POSTEĽNOU BIELIZŇOU

- prádlo v chatkách sa mení po každej výmene rekreantov, najmenej 1x týždenne
- uteráky sa vydávajú na požiadanie a vymieňajú sa 1x za tri dni
- čisté prádlo sa skladuje v chatke č.7, a použité prádlo sa odváža  do práčovne
- vždy po výmene ubytovaných sa prevedie upratovanie a dezinfekcia chatiek

6.  SPÔSOB A FREKVENCIA BEŽNÉHO UPRATOVANIA A CELKOVÉHO UPRATOVANIA UBYTO-
VACIEHO ZARIADENIA

- pred sezónou kosenie celého areálu, počas sezóny vykášanie porastov, čistenie prístupových ciest a chodní-
kov podľa potreby
- pred sezónou sa vykonáva veľké upratovanie a potrebné nátery vo všetkých zariadeniach, maľovanie 1x za 
dva roky



- denne sa prevádza čistenie odpadových nádob
- rohože pod sprchami musia byť najmenej 1x za týždeň vydrhnuté kefou a čistiacim prostriedkom savom- 4% 
koncentrátom
- personál používa pri práci ochranné prostriedky, ktoré zabezpečí zamestnávateľ
- používanie chemických a dezinfekčných prostriedkov: PVR ACTIVE, SAVO, AVA, CITRA, DOMESTOS- 
všetko podľa návodu
- dezinfekciu a deratizáciu zabezpečuje organizácia s odborne spôsobilou osobou.

7. MOTOROVÉ VOZIDLÁ A PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Motorové vozidlá, prípadne bicykle môžu prechádzať areálom  po príjazdových a vyhradených cestách.
Motorové vozidlá ťahajúce karavan parkujú pri karavane.
Motorové vozidlá osôb ubytovaných v stane parkujú na parkovisku.
Motorové vozidlá osôb ubytovaných v chatkách parkujú na parkovisku.
Vodiči musia dodržiavať platné dopravné predpisy.

8.  PSY

Vstup do areálu so psami je povolený za týchto podmienok:
- pes nesmie voľne pobehovať
- pes musí byť v sprievode majiteľa, na vodítku
- psie exkrementy je majiteľ psa povinný odstrániť

9.  UKONČENIE POBYTU

V deň ukončenia pobytu je nutné uvoľniť miesto v ubytovacích zariadeniach(chatkách) najneskôr do 
10:00hod.
V deň ukončenia pobytu je nutné uvoľniť miesto na stanových a karavanových miestach najneskôr do 
12:00hod.
Odchod pred 8:00hod je nutné nahlásiť vopred na recepcii.
Odchod musí byť bez zbytočného hluku. Ubytovaný návštevník je povinný na recepcii odovzdať ubytovacie 
a parkovacie karty. Platenie za služby je možné kreditnou kartou alebo v hotovosti na recepcii agropenziónu 
Adam( 800m).

10. VŠEOBECNÉ NARIADENIA

V areáli campingu Charolais je možné ubytovať osobu, ktorá sa prihlási a uhradí zálohu.
Pri prihlásení k pobytu predloží hosť na recepcii občiansky preukaz, platný cestovný pas alebo iný preukaz 
a bude mu vystavená ubytovacia karta.
Prenocovanie rodinných príslušníkov a iných osôb, ktorí nie sú prihlásení k pobytu je zakázané.
 Vpriebehu pobytu a užívania zariadení v campingu Charolais sú všetci návštevníci povinní sa riadiť prevád-
kovým poriadkom. Pri hrubom porušení ubytovacieho a prevádkového poriadku môže byť návštevník vylúče-
ný z areálu campigu Charolais bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov uhradených za pobyt v cam-
pingu Charolias.
Za hrubé porušenie ubytovacieho a prevádzkového poriadku campingu Charolais sa považuje hlavne:
- ničenie majetku prevádzkovateľa
- nčenie majetku ostatných osôb a návštevníkov
- zakladanie otvoreného ohňa mimo vyhradené miesta
Užívanie zariadení a pobyt v campingu nie je povolený osobám, ktoré sú postihnuté infekčnými chorobami
Všetci ubytovaní sú povinní dbať o čistotu a poriadok, šetriť verejné zariadenie a dbať na všeobecne platné 
bezpečnostné predpisy.
Odpadky každého druhu je ubytovaný povinný ukladať na vyhradené miesta a do určených nádob.

V dobe od 23:00h do 6:00hod platí v celom areáli campingu nočný kľud.



Za bezpečnosť detí, ich správanie a dodržiavanie predpisov zodpovedajú v plnom rozsahu rodičia.
Umývanie riadu je povolené len na miestach k tomuto účelu vyhradených a označených!
Camping Charolais neručí za stratu a odcudzenie osobných vecí hostí a denných návštevníkov.
Nálezy v areáli campingu sa odovzdajú na recepcii agropenziónu Adam.

Prevádzkový poriadok je sprístupnený na recepcii agropenziónu Adam a na farme Charolais na viditeľnom 
mieste a zverejnený na webovej stránke www.penzion-adam.sk

Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňom 1.6.2017
Letná turistická sezóna trvá od 18.6.2017- 30.9.2017. 
Prevádzková doba počas letnej sezóny je nepretržitá.

V Podkylave dňa            ..................................................
      Ing. Vojtech Tĺčik, PhD.
       prokurista


