
Dragi gostje kampa Kozarica, 
 

Sistem rezervacija je zamišljen tako, da daje prednost našim stalnim gostom, prijateljem Kozarice. 
 

Sistem omogoča gostom, ki so letovali na kateri od parcel v coni A, B ali coni C, da ob odhodu iz 

kampa rezervirajo isto parcel v istem terminu za prihodnje poletje. Rezervacije parcel, pri katerih se 

spremeni bodisi številka parcele, bodisi termin bivanja, se sprejemajo samo pogojno, v terminu od 01.10. 

do 01.11. Če vaše pogojne rezervacije iz navedenega razloga ne bomo mogli potrditi, vam bomo ponudili 

nekaj najboljših alternativ. 

 
Po 01. novembru bomo rezervacijski sistem odprli tudi za ostale goste. 

 
. 

 
Pogoji rezervacije parcele v coni Premium i A. 

 
 

1. S potrditvijo vaše rezervacije boste od kampa Kozarica prejeli ponudbo, ki bo vsebovala številko parcele 

in termin bivanja in od vas zahtevala plačilo avansa v znesku 50% cene najema parcele  za želeno obdobje. 

Vaše plačilo bomo pričakovali v roku 8 dneh po prejemu ponudbe. Vaša rezervacija bo dokončno potrjena 

po prejemu plačila. O tem boste prejeli po e-pošti informacijo s potrdilom prejema avansa in rezervacije. 
 

2. Če se ne boste prijavili na recepciji kampa v roku 24 ur po začetku vašega termina, bo vaša rezervacija 

preklicana in ne boste imeli pravice do vračila vplačanega avansa. 
 

4. Pogoji odpovedi rezervacije: 
 

a) Če rezervacijo odpoveste po e-pošti 30 dni ali več pred začetkom termina bivanja, boste dolžni pokriti 

samo strošek rezervacije v višini 30,00 EUR in bančne stroške vračila preostalega zneska na vaš bančni 

račun. 

 

b) Če rezervacijo odpoveste manj kot 30 dni pred začetkom termina, bo vaš strošek enak znesku 

vplačanega avansa. 
 

4. Pogoji spremembe (skrajšanja) časa bivanja: 

a) Če svoj termin bivanja skrajšate 30 dni ali več pred začetkom termina, bo vaš strošek znašal 30,00 EUR. 

b) Če svoj termin bivanja skrajšate manj kot 30 dni pred prihodom ali ob prihodu v kamp, boste dolžni 

plačati za neizkoriščene dneve le ceno najema parcele (najmanj 30 EUR). 
 

c) Če se boste odločili za predčasen odhod, boste dolžni plačati za neizkoriščene dneve ceno po ceniku za 

najeto, nenastanjeno parcelo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pogoji rezervacije parcel v coni B i C. 
 

 
1.S potrditvijo vaše rezervacije boste morali plačati strošek rezervacije parcele od 30,00 EUR (se ne šteje v 

ceno najema parcele). 

2. Če se ne boste prijavili na recepciji kampa v roku 24 ur po začetku vašega termina, bo vaša rezervacija 

preklicana in ne boste imeli pravice do vračila vplačanega avansa. 

 
3. Pogoji spremembe (skrajšanja) časa bivanja: 

a) Če svoj termin bivanja skrajšate 30 dni ali več pred začetkom termina, rezervacija se ne naplačuje 

 b) Če svoj termin bivanja skrajšate manj kot 30 dni pred prihodom ali ob prihodu v kamp, boste dolžni 

plačati za neizkoriščene dneve le ceno najema parcele (najmanj 30 EUR). 
 

c) Če se boste odločili za predčasen odhod, boste dolžni plačati za neizkoriščene dneve ceno po ceniku za 

najeto, nenastanjeno parcelo.  

 


