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HIŠNI RED
V FKK AVTO-KAMPU «SOVINJE»
Dragi gostje,
Veseli nas, da Vas lahko pozdravimo in Vam zaželimo prijeten dopust v našem kampu.
Da bo Vaše bivanje kar se le da udobno, Vas želimo seznaniti z nekaj koristnimi informacijami.
PRIJAVA
Ob prihodu v kamp ste se dolžni prijaviti na recepciji, kar storite s predložitvijo osebne izkaznice ali potnega lista.
IZBIRA PROSTORA IN POSTAVLJANJE ŠOTORA
Prostor za kampiranje si izberete sami. Postavljanje šotora, karavana ali prikolice pa mora odobriti pooblaščena oseba v kampu.
ČAS MIRU
Nočni mir v kampu traja od 23.00 do 7.00 ure. Če slučajno prispete v kamp po 23.00 uri, pustite vozilo na parkirišču. V času nočnega miru vožnja
po kampu ni dovoljena. Prav tako v tem času ni dovoljena uporaba radijskih sprejemnikov, glasbenih inštrumentov in je prepovedano kričanje in
petje.
GIBANJE PO KAMPU
Na plaži kot tudi v kampu je prepovedano biti oblečen ali v kopalkah.
OBISKI
Obiskovalci se morajo prijaviti na vhodu in so dolžni plačati vstopnino po veljavnem ceniku.
ČISTOČA
Prosimo vas, da skrbite za čistočo na Vašem prostoru.
Sanitarne prostore zapuščajte čiste oz. take kot jih pričakujete pred uporabo.
Otroci do 5 let morajo sanitarne prostore uporabljati s spremstvom staršev, le ti pa so dolžni po uporabi preveriti čistočo.
Čuvajte nasade in zelenje v kampu.
PRANJE AVTOMOBILOV IN PLOVIL
Ni dovoljeno.
PLOVILA
Plovila ste dolžni prijaviti na recepciji kampa. Znotraj 200 metrskega pasu od obale hitra plovba ni dovoljena.
DOMAČE ŽIVALI
Če imate hišnega ljubljenca, ste ga dolžni prijaviti na recepciji kampa.
Prepovedano je kopanje psov na plaži, kjer se kopajo gostje kampa.
Psi morajo biti pod nadzorom in na povodcu tako v kampu kot tudi na plaži.
Dolžina povodca ne sme biti daljša od velikosti vašega prostora kampiranja.
Obvezno je čiščenje iztrebkov znotraj kampa, kot tudi v njegovi bližini.
Lastniki psov so dolžni poskrbeti, da le ti ne delajo hrupa v času nočnega miru.
POŠTA
Pošta prihaja vsak dan razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Dvignete jo lahko na recepciji.
PRVA POMOČ
Prvo pomoč Vam nudijo v ambulanti v centru mesta, kjer se nahaja tudi lekarna.
DRAGOCENOSTI
Uprava kampa ne prevzema odgovornosti za ukradene dragocenosti znotraj kampa.
KURJENJE OGNJA
Kurjenje ognja v kampu je zaradi nevarnosti požarov strogo prepovedano. Dovoljeno je le na za to določenih mestih. Prepovedano je tudi
odmetavanje cigaretnih ogorkov po kampu in plaži.
OBRAČUN, ODJAVA IN PLAČILO
To storite v delovnem času recepcije na dan odhoda ali dan prej.
Prostor za kampiranje morate zapustiti do 12.00 ure, v nasprotnem ste dolžni plačati dodaten dan bivanja v kampu..
Upamo, da boste z bivanjem v našem kampu zadovoljni. Prosimo Vas, da pripombe ali reklamacije vpišete v «Knjigo pritožb», pohvale pa v
«Knjigo vtisov», ki se nahajata na recepciji kampa.
HVALA!
UPRAVA FKK AUTO-KAMPA «SOVINJE»

