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PARKING CAMP DŘEVOSKLAD 

 
Je nejblíže položený kemp se službami, jen 200 m od vstupu č. 2 do festivalového areálu. 10 m od nádraží 

ČD, 250 m od nejbližší prodejny potravin. Kemp je osvětlen a non-stop monitorován (i Policií ČR), má 4 

vchody do/z dřevoskladu. 

 

Camp je otevřen od úterý 05.07.2022 od 07:00 do pondělí 11.7.2022 13:00. Pokladna campu bude 

otevřena v úterý od 7:00-22:00, středa od 7:00-22:00. Po naplnění kapacity bude pokladna uzavřena. 

 
Vybavení kempu (všechny služby v ceně!) 

- pitná voda 

- non-stop bufet se zakrytým sezením 

- sociální zařízení ženy – splachovací WC, sprcha, úklid 24 hodin denně 

- sociální zařízení muži – splachovací WC, sprcha, úklid 24 hodin denně 

- venkovní sprcha 

- venkovní umývárna 

- ošetřovna 

- denní roznos a snos odpadkových košů k automobilům 

- úschovna věcí a motocyklů po dohodě 

- Wi-Fi 

- požární nádrž (bazén) 9x4 m s terasou 

- dobíjení autobaterií, zásuvky na mobily u stolů 

 
Ceník 2022 MOR Dřevosklad  
 

REZERVACE NEDĚLÁME 

- NOVINKA - z důvodu platnosti městské vyhlášky č. 1/2021 o pobytu ubytovaných osob, jsme povinni vybrat 

městský poplatek ve výši 21 Kč za každou ubytovanou osobu za noc a odevzdat městu Vizovice, proto je 

nutné tuto částku připočítat k ceně vstupenky. 

- osoba 250,- /den 

- osobní auto 125,- /den 

- dodávka malá i velká 175,- /den 

- karavany, přívěsy a přívěsné karavany 250,- /den 

- vozík 70,- /den 

- moto 70,- /den 

- elektro přípojka stan jednorázově 300,- /den 

- elektro přípojka karavany - dle skut. odběru 

- stan ZDARMA 

- děti a vozíčkáři /mimo doprovodu/  ZDARMA 

- Koncerty st. 6.7.2022 ZDARMA 

- Kemp bývá zaplněn zpravidla ve středu!!! Pokud budou chtít návštěvníci ti co přijedou s předstihem někomu 

držet rezervovat místo je to možné za těchto podmínek -- musí za něj dopředu zaplatit a sami si toto 

rezervované místo držet a sami hlídat a to ode dne rezervace místa, obsluha parkoviště jen zkontroluje 

zaplacení 

 
* Auta i osoby mohou libovolně vyjíždět a vycházet ven z parkoviště, 

** Areál má jeden hlavní vjezd a tři boční východy! 


