
HIŠNI RED 

Da bi lahko vsi gostje uživali v počitnicah, vas vabimo, da spoštujete pravila hišnega reda: 

 

Prijava, obiskovalci in odjava 

Pri vstopu v kamp se mora vsak gost prijaviti na recepciji za registracijo, in sicer mora priložiti osebni 

dokument. Morebitni obiskovalci se morajo ob prihodu prijaviti na recepciji. Pri odhodu morajo 

gostje zapustiti kamp tako, kot je to predpisano za enoto, v kateri prebivajo. Vsako nadaljnje 

zadrževanje v kampu se zaračuna kot dodaten dan. Račune se lahko plača na recepciji od 7. do 12. 

ure. 

 

Izbira mesta 

Zaradi sistema rezervacij lahko gost sam izbere parcelo le v primeru dogovora z receptorjem. 

 

Čas miru in prometa v kampu 

Dnevni mir v kampu traja od 13. do 15. ure. Nočni mir v kampu pa traja od 22. do 7. ure. Med nočnim 

mirom (po 22. uri) ni dovoljeno vstopati ali premikati vozil po kampu. Največja dovoljena hitrost 

vozila je 20 km/h. Pešci imajo prednost pred vozili. 

 

Čistoča 

Prosimo, poskrbite za čistočo vašega prostora. Odpadke zbirajte v plastičnih vrečkah in jih odložite v 

koše za smeti blizu vaše nastanitve. Zapustite sanitarne prostore takšne, kakršne bi želeli najti. Ob 

odhodu poskrbite, da prostore pustite v takem stanju, kot ko ste prišli. Prepovedano je ograjevanje 

ali zapiranje prehodov. 

 

Hišni ljubljenčki 

Lastniki hišnih ljubljenčkov morajo svoje hišne ljubljenčke prijaviti na recepciji, in sicer ob predložitvi 

izkaznice o cepljenju. Pse je potrebno voditi na povodcu, na vašem prostoru pa morajo biti privezani. 

Potrebo, ki jo opravijo hišni ljubljenčki, je lastnik dolžen počistiti. Kopanje hišnih ljubljenčkov je 

dovoljeno izključno na za to pripravljenem mestu, nikakor pa ne v sanitarnih prostorih. Za kakršnokoli 

škodo, ki jo povzroči hišni ljubljenček, je odgovoren njegov lastnik. 

 

 

 



Kurjenje ognja 

Kurjenje ognja na prostem je strogo prepovedano. Pečenje na žaru je dovoljeno izključno na plinskih 

in električnih žarih. 

 

Uporaba bazena 

Bazen se uporablja na lastno odgovornost.  Ko nehate uporabljati ležalnike, senčnike in drugo 

opremo okoli bazena, jih morate vrniti na svoje mesto. V primeru kakršnekoli škode je treba o tem 

takoj obvestiti osebje na recepciji. Pred vstopom v bazen se je potrebno stuširati, strogo je 

prepovedano metanje predmetov ali zlivanje kakršnekoli tekočine v bazen. Če se v bazenu 

uporabljajo napihljive blazine ali podobni predmeti, jih je treba ob odhodu nujno odstraniti iz bazena. 

 

Vredni predmeti 

Vodstvo kampa ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno manjkajočo ali poškodovano 

lastnino kot tudi ne za nesreče, ki so nastale zaradi osebne malomarnosti. Prosimo vas, da vse 

najdene predmete prinesete na recepcijo kampa. 


