Pravidla chování hostů v resortu Buqez
1) Recepce Resort Buqez.
V prostoru je jediná recepce Resortu Buqet.
1.1. Hosté jsou povinni dodržovat pravidla Resortu Buqez ve vztahu ke stanovení hodin pro check-in
a check-out, a to především pro kvalitní a včasné zajištění závěrečného úklidu domů a praní
prádla.
1.2.

Hosté jsou povinni se neprodleně pro příjezdu do Resortu hlásit na Recepci CB, zde předat své
pasy nebo ID, uhradit turistický poplatek předem za celou dobu pobytu, popř. jiné poplatky
(např. poplatek za závěrečný úklid).

1.3.

Hosté jsou povinni dopředu nahlásit na Recepci den a hodinu jejich odjezdu z CB, vrátit klíče od
domu a provést nezbytné formality, spojené s odjezdem z Resortu.

1.4.

Recepce je oprávněna vydávat klíče od domu, popř. vpouštět do domu, výhradně Hostům
schváleným Majitelem .

1.5.

V případě pochybností je Recepce povinna neprodleně kontaktovat Majitele telefonicky, emailem nebo sms.

2) Stanovení sezón v Resortu Buqez.

2.1

Hlavní sezóna: 1.6. – 30.9. kalendářního roku,

2.2

Vedlejší sezóna: 15.4. – 30.5. a 1.10. – 30.10. kalendářního roku,

2.3

Mimo sezóna: 1.11. – 14.4. kalendářního roku.

3) Noční klid
3.1

Noční klid v Resortu je stanoven od 23:00 do 8:00 a to po celý kalendářní rok . V těchto
hodinách není dovoleno rušit okolí domů nebo na plážích , tj. chovat se hlučně, i
prostřednictvím zvířat, pořádat večírky s hudební produkcí, vykonávat práci, používat hlučné
nástroje, sportovní zařízení nebo jiná zařízení vydávající hluk atd.

3.2

V době Nočního klidu se nedoporučuje vjíždět mezi domy motorovými vozidly.

4) Práce v Resortu

4.1
4.2

Aby bylo zabráněno vzniku negativních recenzí na ubytování v Resortu upozorňujeme své hosty,
že v období mimo Hlavní sezónu mohou být v prostoru Resortu prováděny stavební a jiné
práce.

5) Používání motorových vozidel v CB.
5.1

Používání jednostopých nebo dvoustopých motorových vozidel v Prostoru CB není povoleno
mimo vyhrazená parkoviště CB.

5.2

Vozidla hostů mohou vjíždět do CB mimo prostor parkoviště Resortu na dobu nezbytně
nutnou, a to především pro účely check-in nebo check-out.

5.3

Na plážích Resortu není dovoleno užívat jakákoli motorová vozidla bez výjimky.

6) Parkování.
6.1

Pro parkování motorových vozidel v prostoru Resortu jsou vyhrazena pouze centrální
parkoviště , nikoli okolí domů. Na parkovištích je vyhrazeno označené parkovací místo (číslo je
shodné s číselným označením domu, umístěným na fasádě domu a v Plánu Resortu) pro ten,
který dům. Platí pravidlo: „Jeden dům, jedno parkovací místo“.

6.2

V blízkosti domů nemohou být zaparkována žádná motorová vozidla, včetně jednostopých,
vyjma krátkodobého zaparkování pro účely check-in a check-out.

6.3

Parkování jiných vozidel a motorových prostředků (např. čtyřkolek, trajlerů, lodí, vodních skútrů
apod.) než osobních motorových vozidel v Prostoru CB není v Hlavní sezóně možná, pokud by
kapacita centrálních parkovišť CB neodpovídala počtu vozidel dle počtu domů v CB. Tyto
současně nemohou mimo Hlavní sezónu bránit parkování jiných motorových vozidel (např.
svými rozměry) na určeném místě pro ten který dům.

6.4

V případě rozšíření kapacity centrálních parkovišť v CB, např. o parkoviště před Buqez Beach Bar
(plánováno na sezónu 2022) je možno další motorová vozidla, po dohodě s Recepcí CB,
parkovat zde.

7) Používání motorových prostředků na vodě.
7.1.

Z důvodu intenzivního využití pláží v koupajícími se hosty není povoleno na plážích, a s nimi
souvisejících vodních plochách, používání, kotvení a spouštění do vody motorových člunů nebo
jiných vodních motorových prostředků vč. motorových vodních hraček („motorové vodní
prostředky“).

7.2.

Pro krátkodobé kotvení motorových vodních prostředků je možno využít sypaná kamenná mola
v resortu při dodržení všech bezpečnostních zásad, neobtěžování hlukem, zápachem,
neznečišťování mola a vody a dodržování Nočního klidu.

8) Používáni dronů.
8.1.

V celém prostoru resortu, včetně pláží , nemohou hosté používat drony v Hlavní sezóně dle
bodu 5.

8.2.

Je rovněž zakázáno pořizovat fotodokumentaci a videozáznamy jiných domů v Resortu bez
souhlasu jejich Majitele.

9) Zvířata.
9.1.

Jakákoli zvířata mohou být přivezena do prostoru Resortu pouze se souhlasem Majitele domu,
tzn., že Majitel domu odpovídá za chování svého Hosta ve vztahu k jeho zvířeti.

9.2.

Volný pohyb zvířat bez dohledu na jeho majitele je zakázán v celém prostoru Resortu.

9.3.

Majitel zvířete povinen zajistit okamžité odstranění jeho výkalů a zamezit jeho močení
v prostoru Resortu.

9.4.

Psi se mohou pohybovat po prostoru Resortu pouze v případě, že jsou připevněni na vodítku a
jsou pod dohledem jeho majitele nebo jiné oprávněné osoby.

9.5.

Jakékoli zvířata nemohou nikoho kdykoli rušit chováním ať již v domě jeho majitele nebo mimo
jeho dům.

9.6.

Krmení cizích koček (nikoli koček majitele) je v Resortu zakázáno a jejich výskyt musí být ihned
oznámen Recepci .

10) Oheň.
10.1. S ohledem na požární bezpečnost prostoru Resortu, zejména z důvodu dřevěné konstrukce
mobilních domů, není dovoleno v prostoru Resortu používat otevřený oheň, a to ani na plážích
vyjma míst dle bodu 13.2.
10.2. Před Buqez Beach Bar je veřejné ohniště a u vstupní brány do Resortu je veřejný gril, které
umožňují použití otevřeného ohně.
10.3. V Resortu jsou preferovány elektrické nebo plynové grily. Používání grilů na dřevěné uhlí je
zakázáno.
10.4. Používání hořících svíček je zakázáno.
10.5. Vypouštění „luceren štěstí“, tj. Létajících nosičů otevřeného ohně (tj. I svíček), je v celém
Resortu zakázáno.

11) Pláže.
11.1. Pláže v Resortu jsou do vzdálenosti 6 m od hrany moře považovány za veřejné pláže. Není na
nich povoleno zřizovat stálá místa pro opalování nebo ležení na plážích, všechny prostředky
(lehátka, lehátka, kryté ležení atd.) jsou určeny pouze pro aktuální pobyt na plážích a nelze je
na plážích zanechávat trvale.
11.2. Uživatelé pláží se musí starat o jejich stálou čistotu, musí likvidovat své odpadky, voda v moři
nesmí být znečištěna činností Majitelů nebo jejich Hostů nebo používáním motorových vozidel
či motorových vodních prostředků dle bodů 8 a 10.
11.3. Uživatelé pláží nesmí svými činnostmi, hlukem nebo pachy obtěžovat okolní domy, ale také a
nesmí využívat okolí domů na plážích za účelem svého pobytu na plážích.

11.4. Majitelé musí seznámit své Hosty se svým mobiliářem, určeným pro pobyt na pláži (např.
lehátka) tak, aby Hosté nevyužívali mobiliář jiných Majitelů.
12) Údržba okolí domů
12.1.
12.2. Hosté musí zajistit odnos odpadu do připravených odpadkových kontejnerů v Resortu, dbát na
čistotu okolí skládky odpadů v Resortu a třídění odpadů.
12.3. Majitel je povinen přiměřeně zajistit venkovní nábytek a další venkovní předměty v okolí domu
během své nepřítomnosti v Resortu, po celý kalendářní rok a zejména v mimo sezóně.
12.4. V prostoru Resortu je zakázáno mýt motorová vozidla a motorové vodní prostředky.
13) Používání prostor Resortu.
13.1. Hosté nesmějí vstupovat na pozemky jiných domů, nesmí používat pochozí zkratky přes
pozemky jiných domů, používat jakékoli zařízení instalované nebo umístěné na pozemku jiného
domu (sprchy, lehátka atd.) nebo používat plody stromů, keřů nebo jiných rostlin bez vědomí
Majitele.
13.2. Pro průjezd a průchod prostorem Resortu jsou povinni hosté používat pouze povolené hlavní
silnice a průchody v Resortu.

14) COVID – 19
Majitelé se zavazují, že budou dbát na zajištění aktuálních opatření proti pandemii COVID – 19 a to jak
u sebe, tak u svých Hostů tak, aby Resort Buqez byl považován za COVID – 19 bezpečný resort.

Přílohy:
1. Plán Camp Buqez
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