
 
 

  
 

HIŠNI RED 
 

 
Prosimo, da v skupnem interesu upoštevate naslednja navodila. 
 

1. Nočni mir je od 22ºº - 06ºº, spoštovati se mora popolna tišina. V ostalem času ni dovoljeno 
motenje javnega reda in miru. 

2. Recepcija posluje od 06ºº - 22ºº ure. V nujnih primerih se lahko obrnete na nočnega čuvaja ali 
pokličete 031 674 674. 

3. Ob prihodu v kamp se prijavite na recepciji z veljavnim dokumentom.          

4. Evidenčno številko dobite ob prijavi, namestite jo na vidno mesto šotora, prikolice ali avtodoma. 

5. Ugotovljene neprijavljene osebe so dolžne plačati tri nočitve po ceniku in takoj zapustiti kamp. 

6. Prostor za kampiranje določi osebje, po dogovoru lahko tudi sami, vendar bodite obzirni do 
gostov, ki že kampirajo. 

7. Zapornice na vhodu v kamp so odprte od 06ºº - 23ºº. V ostalem času je vožnja po kampu 
prepovedana in biti mora popoln mir. V kolikor gost želi zapustiti kamp pred 06ºº mora vozilo 
parkirati izven kampa na označenih mestih, že dan pred odhodom. 

8. Vožnja z avtom po kampu ni dovoljena, razen dovoza in odvoza z avtom do kampirnega mesta.  

9. Odjava in odhod iz kampa je do 12ºº ure. Zadrževanje v kampu po tej uri pomeni 1 (en) dan 
kampiranja več. 

10. Stranke so dolžne same paziti na svoje imetje. Uprava prevzema odgovornost le za predmete, ki 
so shranjeni v trezorju na recepciji. 

11. Male živali (psi) so dovoljene z doplačilom. Psi morajo biti na vrvici in pod nadzorom lastnika ter 
se ne smejo zadrževati na območju plaže. 

12.  V kampu je prepovedano: 
- uporabljati neatestirane plinske in električne aparate ter kuriti odprte ognje, 
- z glasbenimi aparati ali drugačnim hrupom motiti javni red in mir, 
- po kampu voziti hitreje od 10 km/h, 
- zadrževanje malih živali in uporaba steklenih predmetov na kopališču, 
- zidati, kopati jarke, z žicami ali z gorljivimi materiali ograjevati površine, žagati ali lomiti drevje, 

izdelati lastno vodno, komunalno ali električno napeljavo ali drugače posegati v ureditev kampa, 
- uporabljati vodo za pranje avtomobilov ali zalivanje, razen na mestih, ki so označeni, 
- odlagati smeti, kjer ni zabojnikov, 
- razbijati ali uničevati inventar kampa, 
- obešati brisače ali drugo perilo po ograjah, 
- parkirati vozila na območjih določenih za postavitev šotorov ali prikolic, 
- postaviti šotore ob ograji z marino. 

13. Gosta, ki ne spoštuje hišnega reda in navodil zaposlenih, se lahko odstrani iz kampa po predhodnem 
opozorilu. 

 
Želimo vam prijetno bivanje pri nas! 

 
Kamp Lucija                                      

Sava Turizem d.d. 
Dunajska cesta 152 
1000 Ljubljana 




