HIŠNI RED KAMPA ŠIMUNI

Spoštovani gosti,
Prisrčno dobrodošli v našem kampu in prijetno bivanje vam želimo. Želimo si, da bi Vam bili vedno na voljo in
da bi bile Vaše počitnice prijetne in brezskrbne, kot še nikoli. Prosimo Vas, da strogo upoštevate pravila
hišnega reda, ki smo Vam jih priložili k ceniku na dan Vašega prihoda.
VAŠ VSTOP V KAMP BOMO UPOŠTEVALI KOT VAŠO POTRDITEV UPOŠTEVANJA HIŠNEGA REDA.
Osnovne informacije:
1. Vstop v kamp je dovoljen v obdobju od 07:00-23:00 ure.
2. Prijava gostov poteka od 07:00-23:00 ure.
3. Delovni čas blagajne 08:00-22:00 ure, odmor je od 14:30-15:30 ure.
4. Prihod: za mobilne hišice od 17:00 ure dalje, za parcele od 14:00 ure dalje.
5. Odhod: za mobilne hišice do 09:00 ure dalje, za parcele do 10:00 ure dalje.
6. Če zgoraj navedenih ur ne boste upoštevali, vam zaračunamo dodatni dan v skladu z veljavnim
cenikom kampa.
7. Ob prijavi na recepciji gost prejme prijavnico in prepustnico za avto.
8. Goste prosimo, da svoj račun poravnajo dan pred odhodom, še najbolje popoldan.
9. Ob odhodu je potrebno na recepcijo vrniti vse prejete prepustnice.
10. Direkcija kampa si pridržuje pravico do inšpekcijskega pregleda v katerem koli trenutku bivanja gosta v
kampu.
11. Kemični WC se nahaja ob sanitarnem vozlu 1. in 2.
12. Trokadero se nahaja ob sanitarnem vozlu 3.
13. Uprava kampa ne prevzema nikakršne odgovornosti za izginule ali poškodovane predmete, ki so last
gostov in tudi ne za nesreče ali poškodbe, ki bi nastale zaradi lastnega neustreznega ravnanja
gostov v kampu.
14. Zaradi kršitev hišnega reda Vam lahko odpovemo bivanje in vas odstranimo iz kampa.
Pravila:
1. Vsak gost se mora ob prihodu prijaviti na recepciji in samo le-ti lahko bivajo v kampu.
2. Prepustnica za avto mora biti vedno na vidnem mestu zaradi nadzora vstopanja in odhajanja gostov iz
kampa.
3. Morebitni obiskovalci naših gostov v kampu se morajo ob prihodu prijaviti na Info pult s svojimi
osebnimi dokumenti. Prihod v kamp do 19:00 ure bomo zaračunali v višini zneska dnevne karte po
rednem ceniku kampa. Prihoda po 19:00 uri ne bomo zaračunali, vendar pa morajo obiskovalci
svoje osebne dokumente pustiti na Info pultu kampa.
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Pošto lahko vročimo samo polnoletnim osebam.
Vklop na električno omrežje je možen samo na za to predvidenih mestih.
Vsako prenosljivo bolezen morate nemudoma prijaviti direkciji našega kampa.
Obvezno je spoštovanje obdobja miru in tišine, ki traja v času od 23:00-07:00 ure.
Lastniki čolnov morajo ob prihodu plovilo prijaviti na recepciji kampa.
Parkiranje avtov je dovoljeno samo na temu namenjenih mestih in na lastnih parcelah.
NAPARCELAH JE DOVOLJENA SAMO UPORABA PLINSKIH IN ELEKTRIČNIH ŽAROV.

Prepovedano:
1. Pranje posode in oblačil na mestih, ki temu niso namenjena.
2. Vstopanje otrok v sanitarne objekte brez spremstva odraslih.
3. Uporaba likalnika, pečic in ostalih aparatov, če niso pod konstantnim nadzorom.
4. KURJENJE OGNJA NA OBMOČJU CELEGA KAMPA!!!
5. Postavljanje kakršnih koli ograj okoli kamperjev ali šotorov in uničevanje kampirnega prostora.
6. Vodenje domačih ljubljenčkov na plažo in v trgovino brez vrvice in prepovedano kopanje domačih
ljubljenčkov na mestih, na katerih ni oznake, da so namenjena hišnim ljubljenčkom.
7. Vožnja katerega koli plovila na oddaljenosti od obale manjši kot 200m.
8. Vožnja z vozili hitrejša kot 20 km/h.
9. Odlaganje kakršnih koli odpadkov izven temu namenjenih zabojnikov.
10. Kakršen koli hrup v kampu.
11. Strogo je prepovedano uničevanje premičnega in nepremičnega premoženja kampa Šimuni. Direkcija
kampa si pridržuje pravico do povračila škode za poškodovano premoženje.
12. Puščanje vozil izven označenih območij ob morju.
13. Med 23:00-07:00 uro v kamp ni možno vstopati z motornimi vozili in vožnja z motornimi vozili je v
kampu v tem času prepovedana.

UPRAVA IN OSEBJE KAMPA ŠIMUNI VAM ŽELIMO
PRIJETNO BIVANJE.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

