ПРАВИЛА РЕДА У КАМПУ
Правила реда у кампу доносе се ради заштите интереса свих госту (даље у тексту: кампера) у кампу.
Овим Правилима прописују се обвезе понашања кампера при кориштењу услуга смјештаја у кампу,
као и начин кориштења уређаја и опреме у кампу.
ПРАВА И ОДЈАВА КАМПЕРА
• При доласку у камп кампер је обвезан пријавити се на рецепцији кампа, и предати лична
документа и документа чланова породице који бораве у кампу ради уписа у Књигу госту.
• Кампер на рецепцији преузима контролни број, који држи изложен на видном мјесту на шатору
цело време боравка у кампу. Молимо Вас да број чувате од губитка или оштећења.
• Забрањен је улаз или увођење непријављених лица у камп, без одобрења рецепције.
• Пре завршетка боравка у кампу, кампер мора одјавити боравак и платити накнаду за пружене
услуге. Наплата рачуна врши се од 06.00 до 14.00 сати. Одјава боравка у кампу важи до 14.00 сати, а
свако даљње задржавање рачунати ће се још 1 дан. За плаћене накнаде кампер добија рачун.
КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА КАМПОВАЊЕ
• Место за постављање камп опреме и смештај возила одређује служба рецепције кампа.
• Камповање је допуштено само на обележеном или необележеном простору.
• Камперу је забрањено самовољно мењати место за камповање без одобрења службе рецепције
кампа.
• Забрањено је паркирање (краће и дуже) возила на путу унутар кампа.
• Пре одласка из кампа кампер је обвезан уредити и довести у првобитно стање место где је
камповао.
УПОТРЕБА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ
• Кампери могу употребљавати електричне и комуналне уређаје, и опрему. Уређаје и опрему
кампери су дужни правилно користити у сврху потребе за које су они намјењени.
• Забрањена је употреба електричних уређаја који нису стандардизовани за употребу при камповању
и за које не постоји одобрење рецепције.
• Прање посуђа и веша допуштено је само за то предвиђеним просторима.
• У кампу је забрањено прање аутомобила, измена моторних уља на возилима и сл.
• Умиваоници, корита, тушеви, писоари и тоалети морају се користити на исправан начин складно
сврси којој су намјењени.
• Прикључивање и искључивање на инсталацију за напајање електричном енергом (разводни
ормарић) обављају искључиво овлашћена лица кампа.
ЗАШТИТА ОКОЛИНЕ У КАМПУ
• За чврсти отпад кампери су обвезни користити канте за отпатке које им стоје на располагању у
кампу ил непосредној близини.
• Забрањено је остављање и бацање чврстог отпада ван за то предвиђених простора.
• Кампери су обавезни одржавати ред и чистоћу на месту где кампују.
• Кампери су дужни чувати зеленило у кампу и околини.
• Забрањено је ломљењењ, кидање и чупање грања или оштећивање и сеча стабала.

ЧУВАЊЕ ЛИЧНИХ СТВАРИ И ОДГОВОРНОСТ ЗА ОЗЛЕДЕ У КАМПУ
• Кампер је дужан да сам води рачуна о својој имовини и стварима у кампу.
• Камп не преузима никакву одговорност за нестале или оштећене ствари у власништву кампера, те
за несреће или поврде у кампу које настану личном непажњом кампера.
ЈАВНИ РЕД И МИР У КАМПУ
• Кампери су дужни поштовати јавни ред и мир у кампу.
• Брзина вожње у кампу ограничена је на 5 километара на сат.
• Ноћни мир у кампу траје од 23.00 до 07.00 сати. У том времену кампери се не могу смештати на
смештајне јединице кампа.
• Кампери који стигну после 23.00 сата или се враћају у касним сатима смештају се на паркиралишту
кампа уз претходну пријаву на рецепцији кампа.
• Забрањена је употреба радио и ТВ пријемника, оглашавање и певање на начин да се ствара бука у
кампу.
• Забрањена је конзумација алкохола и психоактивних супстанци у кампу.
• Управа кампа и рецепција имају право да откажу услугу камперу под дејством алкохола и
психоактивних супстанци који својим понашањем нарушава ред и мир кампа.
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
• Камп је опремљен опремом и средствима за гашење пожара којима се обвезно служе сви кампери
и од кампа организоване екипе за гашење пожара.
• Забрањено је паљење отворене ватре и паљење огњишта, и могуће је једино на стандардизованим
роштиљима (на плин или струју) и уз одобрење рецепције или дежурног.
• Забрањено је уношење у камп лако запаљивих горива, експлозивних средстава и сл.
• У случају избијања пожара у кампу или у непосредној близини, дужност је кампера одазвати се
организованом гашењу.
ОСТАЛА ПРАВИЛА
• У кампу и ближој околини пси се морају држати на поводцу и под надзором власника.
• Разна оштећења, неисправност инсталација и опреме и свако непоштивање ових Правила
реда у кампу, кампер пријављује служби рецепције кампа.
• Жалбе у свези са радом кампа, кампер може уписати у Књигу жалби која се налази на р ецепцији
кампа.
ПОСЛЕДИЦИЈЕ НЕ ПРИДРЖАВАЊА ПРАВИЛА РЕДА У КАМПУ
• Кампер је обвезан придржавати се свих одредаба ових Правила реда у кампу.
• Ако се утврди непоштивање овим Правилима прописаних забрана, управа кампа може
камперу који не поштује забрану отказати смештај у кампу
• У случајевима отказивања смештаја кампер је дужан платити накнаду за насталу штету и време
проведено у кампу.

