Szanowni goście,
Witamy Państwa bardzo serdecznie i życzymy Państwu przyjemnego pobytu na naszym
kempingu.
W celu zapewnienia wszystkim gościom niezakłóconego wypoczynku prosimy do stosowanie
się do poniższego regulaminu:
Zgłoszenie
Na kempingu mogą przebywać tylko goście, którzy zgłosili swój pobyt na recepcji i
wylegitymowali się dowodami osobistymi. Należy uważać na otrzymaną kartę wjazdową na
kemping, ponieważ za jej zgubienie pobierana jest opłata według cennika. Każda osoba, która
nie zgłosiła swojego pobytu, zobowiązana jest do zapłaty grzywny w wysokości 200,00 kun
chorwackich.
Wybór miejsca
Wybór miejsca jest swobodny, z wyłączeniem stanowisk ponumerowanych, na których pobyt
jest możliwy tylko na podstawie zgody recepcji. Prosimy o racjonalne korzystanie z miejsca i
poszanowanie intymności sąsiednich miejsc.
Instalacje
Przyłączenie/odłączenie do skrzynki rozdzielczej wykonuje tylko i wyłącznie osoba uprawniona
przez kemping. Należy utrzymywać wynajęte urządzenia chłodzące w czystości i zamykać je na
klucz, którego należy pilnować. Urządzenia przeznaczone są wyłącznie do chłodzenia, nie do
zamrażania artykułów spożywczych.
Cisza nocna
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 07:00. Uprzejmie prosimy o niezakłócanie ciszy
nocnej głośną muzyką ani odgłosami. Stawianie namiotów dozwolone jest od godz. 08:00 do
22:00. Goście, którzy przyjadą po godzinie 22:00 zostaną ulokowani, po dokonaniu
obowiązkowych formalności zgłoszeniowych, na parkingu kempingu lub na stanowiskach
kempingowych znajdujących się obok recepcji.
Ruch na kempingu
Maksymalna dozwolona prędkość pojazdów wynosi 10 km/h. Piesi mają pierwszeństwo przed
pojazdami.
Czystość
Uprzejmie prosimy dbać o czystość wynajętego stanowiska. Śmieci należy zbierać do worków
plastykowych i wyrzucać je do pobliskich koszy na śmieci. Punkty sanitarne prosimy zostawiać
w takim stanie, w jakim chcielibyście je Państwo zastać. Prosimy zwrócić uwagę na ilość
zużywanej wody. Prosimy dbać o drzewa sosnowe i nie niszczyć ich (nie wbijać w nie gwoździ,
kamieni…) Po zakończeniu pobytu prosimy zostawić stanowisko kempingowe czystym dla
kolejnych gości, którzy z niego będą korzystali.
Właściciele psów
Psy należy prowadzić na smyczy; w granicach stanowiska kempingowego psy również powinny
być uwiązane na smyczy. Właściciele psów są zobowiązani sprzątać odchody po swoich
zwierzętach. Psy można kąpać tylko i wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu - obok
punktów sanitarnych (w żadnym wypadku w punktach sanitarnych ani na kąpieliskach).
Specjalnie z myślą o nich wydzieliliśmy część plaży, gdzie psy można kąpać w morzu.
Na kempingu obowiązuje zakaz mycia samochodów.

Palenie ogniska
Obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk. Możliwe jest tylko i wyłącznie grillowanie na grillu i
rożnie elektrycznym.
Przedmioty wartościowe
Na recepcji kempingu można odpłatnie zdeponować przedmioty wartościowe (pieniądze,
biżuterię…). Zarząd kempingu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zgubienie lub
uszkodzenie rzeczy ani za wypadki spowodowane przez nieuwagę gości.
Wyjazd
Rachunki należy uregulować, oraz zwrócić karty wjazdowe na kemping, w dniu wyjazdu lub
dzień wcześniej. Wyjazd powinien nastąpić do godz. 12:00; w przypadku domków mobilnych do
godz. 10:00. Za wyjazd w godzinach późniejszych naliczamy opłatę za dodatkowy dzień pobytu
na kempingu. Prosimy uszanować godziny pracy kasy podane na recepcji kempingu. Gościom,
którzy nie stosują się do powyższych przepisów oraz tym, którzy swoim zachowaniem
przeszkadzają innym gościom, zostaną wypowiedziane usługi, z których korzystają. Termin
odwołania zakwaterowania wynosi 12 godzin.
Książka skarg i zażaleń oraz Księga gości znajdują się na recepcji kempingu.

