HIŠNI RED KAMPA ZLATOROG BOHINJ
Spoštovani gosti,
dobrodošli v naš kamp! Prosimo Vas, da upoštevate spodnja pravila hišnega reda, tako da bo bivanje
vseh čim bolj brezskrbno in prijetno.
1) PRIJAVA GOSTA JE OBVEZNA!
Gostje so se dolžni prijaviti na recepciji. Za prijavo je potrebno predložiti veljavne osebne dokumente
vseh oseb, tako odraslih kot tudi otrok.
Prijavno kartico s številko, ki jo prejmete na recepciji, je zaradi kontrole potrebno izobesiti na vidno
mesto šotora, prikolice ali avtodoma. Kartico se ob odjavi vrne na recepcijo.
PRIJAVE GOSTOV SE OPRAVLJAJO OD 7.00 DALJE. V nizki sezoni se prijave gostov opravljajo
od odprtja recepcije dalje.
2) ODJAVA GOSTA
Na dan odhoda se je gost dolžan odjaviti najkasneje do 12.00 in zapustiti kamp do 13.00. V
nasprotnem primeru se gostu obračuna strošek pozne odjave. Gost lahko plača bivanje, storitve in
turistično pristojbino tudi dan pred odhodom. Za plačane storitve gost dobi račun.
Kartico s številko se ob odjavi vrne na recepcijo. V nasprotnem primeru se obračuna strošek zgubljene
kartice v višini 5,00€.
Prosimo, da ob odhodu za seboj pustite čist prostor.
3) UPORABA PROSTORA ZA KAMPIRANJE
Izbira mesta v kampu je prosta. Potrebno je upoštevati racionalno uporabo prostora, prostor sosedov
in prehode.
Premična vozila za nočitev (avtodom ali prikolica) imajo lahko pred-šotore, ki so naslonjeni na krov
vozila in ne smejo biti širši od vozila.
Prepovedano je omejiti prostor na način, da je onemogočeno prosto gibanje. Strogo je prepovedano
parkiranje vozil na dovoznih cestah in v coni B, razen na za to označenem mestu.
4) JAVNI RED IN MIR V KAMPU
Nočni mir v kampu traja od 22.00 do 7.00 ure.
V tem času ni dovoljeno gibanje z motornimi vozili, ukvarjanje s športom in rekreacijo, montiranje in
demontiranje šotorov, uporaba radio naprave, televizorja in glasbenih instrumentov. Z
neupoštevanjem te točke reda se odvzame možnost nadaljnjega bivanja v kampu. Za vsa vozila je
omejena hitrost znotraj kampa 20 km/h. Pešci v kampu imajo prednost v primerjavi s prometnimi
vozili.
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5) VOZILA
Vstop v kamp je dovoljen le vozilom s primerno označbo, ki jo prejmete na recepciji in je možen le do
22.00. Gostje, ki pridejo kasneje, se morajo prijaviti naslednje jutro.
6) UPORABA NAPRAV IN OPREME
Gostje kampa so dolžni pravilno uporabljati električne in komunalne naprave ter opremo.
Priključitve in izključitve električne energije opravljajo gostje sami, uporabo le-teh so dolžni prijaviti ob
prihodu na recepciji. Kontrolo varnosti električnih instalacij opravlja za to odgovoren delavec.
Vtičnice so SCHUKO in CEE z močjo 16A.
Pomivanje posode in perila je dovoljeno v za to namenjenih prostorih.
Uporaba igral je na lastno odgovornost. Obvezno upoštevajte pravila izvešena na igralih!
7) ZAŠČITA OKOLJA
Zaradi varovanja ekosistema našega kampa je najstrožje prepovedano:
-

pomivanje posode v jezeru
kurjenje odprtega ognja
poškodovanje debel in rastlin ter zabijanje žebljev v debla,
postavljanje satelitskih anten na debla ali rastline,
ruvanje posajenih rastlin,
izlivati olje, gorivo, kipečo, slano in odpadno tekočino v naravo,
kopati kanale in luknje na zemljišču,
puščati smeti zunaj obstoječih kontejnerjev.

Za praznjenje kemičnega stranišča je določeno mesto v kampu.
Smeti se zbirajo ločeno (plastika, papir, steklenice, bio in ostali odpadki), odlagajo se v ustrezne
kontejnerje za ločevanje odpadkov.
Trudimo se, da je naš kamp čist, zato vas prosimo, da:
-

majhni otroci naj uporabljajo sanitarije v spremstvu skrbnikov,
za seboj pustite čiste sanitarne prostore,
tuši so namenjeni le tuširanju in ne opravljanju drugih potreb.
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8) OTROCI
Odrasli gostje kampa so odgovorni za varnost in obnašanje svojih otrok oz. otrok v njihovem
skrbništvu. V primeru povzročitve škode s strani mladoletne osebe so skrbniki dolžni poravnati nastalo
škodo.
Uporaba igral je na lastno odgovornost. Obvezno upoštevajte pravila izvešena na igralih!
Na območje igral je prepovedano prinašanje alkoholnih pijač!
9) HIŠNI LJUBLJENČKI
Hišni ljubljenčki so v kampu dovoljeni, vendar ne smejo vznemirjati ostalih gostov kampa.
Psi morajo biti ves čas na povodcu, na svojem prostoru pa primerno omejeni. Lastniki so odgovorni
za vso škodo, ki jo povzroči njihov hišni ljubljenček.
Lastnik je dolžan počistiti za svojim hišnim ljubljenčkom. Za to so namenjeni posebni koši za pasje
iztrebke.
Dostop jim ni dovoljen v toaletne prostore, na otroško igrišče in ostale športne objekte (se ne nanaša
na pse vodnike slepih oseb).
10) POŽARNA VARNOST
Kurjenje ognja na prostem, prinašati lahko zažigajočih goriv, eksplozivnih naprav in podobno je zaradi
nevarnosti pred požarom z zakonom prepovedano.
V primeru izbruha požara v kampu ali njegovi neposredni bližini mora gost upoštevati navodila
organizatorja gašenja (gasilcev), uprave kampa, sam pa pristopiti k organiziranem gašenju samo v
primeru, da to ne ogroža njegove varnosti in varnosti drugih.
11) OSTALO
Za svoje imetje in stvari v kampu je gost odgovoren sam. Uprava kampa za stvari gosta ob izgubi,
kraji ali poškodbi, ne odgovarja.
Prav tako ne odgovarja za poškodbe in nesreče gosta v kampu zaradi njegove nepazljivosti ali
vremenskih razmer.
Predmeti, ki so najdeni v kampu, se morajo izročiti recepciji zaradi vrnitve ugotovljenemu lastniku.
Knjiga pritožb in pohval se nahaja na recepciji.
Gostom, ki se ne držijo tega Hišnega reda in gostom, ki s svojim vedenjem motijo tišino in vznemirjajo
druge goste, bo preklicana uporaba namestitvenih storitev. Taksa za neprijavljene goste se zaračuna
50 €/osebo/dan.
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