HIŠNI RED – Kamp Bela Krajina
Veseli smo, da ste za svoj oddih izbrali prav naš kamp.
Želimo Vam mnogo užitka in prijetnega počutja. Prosimo, da v vašem
interesu in v interesu vseh gostov upoštevate naslednja hišna pravila:
1.

Recepcijska služba obratuje po delavnem času, ki visi na vratih recepcije. V primeru zaprte
recepcije se za vse informacije lahko zglasite v gostinskem lokalu.
2. PRIJAVA IN ODJAVA: Ob prihodu v kamp se najprej prijavite na recepciji in predložite
veljavne osebne dokumente (osebno izkaznico ali potni list). Prijave so možne od 12.ure naprej
za kampiranje in od 14.ure naprej za ostale namestitve (mobilne hiške/sobe in glamping hiške.
Odjave in odhod iz kampirnega mesta je do 11.ure, iz ostalih namestitev pa do 10.ure zjutraj.
Kasnejše odjave se obračunajo po ceniku.
3. Številko, ki ste jo prijeli ob prijavi, obvezno namestite na vidno mesto šotora, prikolice ali
avtodoma, da je opazna dnevni kotroli kampa.
4. Gost si lahko prostor za kampiranje izbere sam, vendar ob predhodni potrditvi na recepciji kampa
ter z obzirnostjo do gostov, ki že kampirajo.
5. UPORABA PARCELE: Ob odhodu gosta, mora biti parcela v prvotnem stanju. Gostje so dolžni
vzdrževati red in čistočo, prepovedano je trganje, sekanje ali kakršnokoli drugo poškodovanje in
poseganje v vegetacijo parcele in kampa. V primeru kršitev se zaračuna popravilo.
6. Parkiranje vozila je dovoljeno vzporedno s cesto in šotorom/prikolico, ali na predvidenih parkiriščih
za goste kampa.
7. NOČNI MIR: V času od 23.00 zvečer do 7.00 ure zjutraj velja v kampu režim nočnega miru in se
mora spoštovati popolna tišina. V primeru kršitve kljub opozorilu mora gost zapustiti kamp in
plačati bivanje v celoti.
8. OBISKOVALCI: Obiskovalci, ki obiskujejo prijatelje ali družino v kampu, morajo pustiti svoja
vozila na parkirišču pred vhodom v kamp.
9. VAROVANJE OSEBNIH STVARI: Za premoženje in osebne stvari, ki jih hranite v šotorih,
prikolicah, avtodomih, in avtomobilih, ne moremo jamčiti.
10.
V kampu ni dovoljeno kuriti ogenj na prostem brez predhodnega dogovora (možen najem
kurišč), voziti po kampu hitreje od 10km/uro, imeti odvezane pse, kopati pse izven predvidenih
ločenih vstopov, loviti ribe brez dovolilnice, kopati jarke okoli šotorov.
11.
Uporaba igrišč in igral ter kopanje v reki je na lastno odgovornost
•
•
•

Posebno vas prosimo, da upoštevate naslednje napotke:
Pazite na red in čistočo
Z radijskimi sprejemniki in glasbili ne motite sosedov in splošnega miru v kampu
Starše prosimo, da zaradi večje čistoče in reda v sanitarije spremljajo svoje otroke.
ŽELIMO VAM, DA BI BILO BIVANJE V NAŠEM KAMPU PRIJETNO😊

