HIŠNI RED
Dragi gostje,
veseli smo vašega obiska v kampu Kozarica. Osebje želi, da v našem kampu preživite brezkrbne trenutke,
polnih nepozabnih doživetij za vas in vašo družino. Potrudili se bomo da Vam ustrežemo.
Prosimo, da pazljivo preberete naslednja navodila.
1. Vsi gostje se morajo pred vstopom v kamp prijaviti na recepciji.
2. Recepcija opravlja prijavo in odjavo gostov vsak dan od 7 do 22 ure.
3. Ob odhodu so gostje dolžni zapustiti kamp najkasneje do 13. ure. Za odhod po tej uri se gostu zaračuna
dodaten dan bivanja. Gostje lahko plačajo račun na recepciji vsak dan od 7.00 do 13.00 in od 14.00 do 21.00
ure. Pri odhodu so gostje na vhodu dolžni pokazati račun za bivanje.
4. Za izgubljeno zapestnico je gost dolžan plačati odškodnino v višini 100 kun.
5. Zaradi sistema rezervacij si lahko gost izbere parcelo samo ob soglasju receptorja.
6. Zapornica na vhodu v kamp se odpira zjutraj ob 6.00 uri in zapira zvečer ob 24.00 uri. Po tej uri lahko gostje
svoja vozila do naslednjega jutra parkirajo na parkirnem prostoru pri recepciji.
7. Goste naprošamo, da spoštujejo red in mir v urah počitka, to je od 14.00 do 17.00 ure in od 23.00 do 7.00 ure
zjutraj. Gostu, ki ne spoštuje hišnega reda ali moti druge goste, lahko uprava kampa odpove gostoljubje.
8. Prepovedana je uporaba električnih aparatov moči večje od 1.500 watov.
9. Goste naprošamo, da čuvajo opremo kampa, drevje, grmičevje in cvetje. Prosimo, da odpadke mečete samo
v za to namenjene kante.
10. Kamp sprejema tudi pse, ki pa ne smejo motiti drugih gostov. Lastnik v celoti odgovarja za kakršnokoli škodo,
ki jo povzročijo njihov pes. Psom ni dovoljen dostop na plažo in v sanitarne prostore.
11. Pranje avtomobilov v kampu ali na plaži ni dovoljeno.
12. V kampu je strogo prepovedano: a) kurjenje ognja, b) vodenje psov brez vrvice, c) vnašanje ekspozivnih in
lahko vnetljivih snovi.
13. Uprava kampa je prevzema nikakršne škodne odgovornosti v primeru kraje. Goste naprošamo, da skrbijo za
svoje stvari. Vrednejše predmete (dokumente, denar, kartice, ipd.) lahko predaste v hrambo na recepciji
kampa.
14. Naprošamo goste, da vse najdene predmete predajo na recepciji kampa.
15. Gostu, ki se ni prijavil na recepciji kampa, zaračunamo dvojni znesek kampiranja od ugotovljenega datuma
prihoda ali najmanj 10-dnevno bivanje.
16. Naslov kampa je:
ADRIA MORE d.o.o.
Camping Kozarica parcela br. _____
Brune Bušića 43
23211 Pakoštane
HRVAŠKA

Prosimo vas da pozorno preberete navodila, o pravilni uporabi novega sistema vstopanja in
izstopanja v/iz kampa.
Za morebitno škodo, ki bi nastala ob nepravilni uporabi vhodno/izhodne enote, kamp ne odgovarja!


VHOD/IZHOD vozila –
- obvezno ustavite vozilo pred zapornicom
- zapornica se dvigne, vhod oz izhod je omogočen
- ko se odpeljete, se zapornica avtomatsko spusti
- vhod – izhod je mogoč od 06:00-24:00 ure



VHOD/IZHOD PEŠCEV je mogoč samo z uporabo zapestnice
- zapestnico prislonite na čitalec
- ročico vrat potisnite naprej
- vhod oz izhod je možen 24 h na dan

Zlonamerna uporaba kartice oz zapestnice, se kaznuje z odvzemom le-te oziroma z odpustom iz
kampa.

Uprava kampa

