Spoštovani gostje, dobrodošli v naših mobilnih hiškah!
Da bi bilo Vaše bivanje v naših hiškah čim bolj udobno in da bi preprečili morebitne
nesporazume, Vas prosimo, da se seznanite z našim hišnim redom.

1. Na dan odhoda morate zapustiti hiško do 10:00 ure. Po tem času si pridržujemo
pravico do obračuna dodatnega dneva bivanja.
2. Na dan prihoda je rezervirana hiška gostu na voljo od 16:00 ure naprej.
3. Čas nočnega počitka v kampu se začne ob 23:00 ure zvečer in traja do 7:00 ure
zjutraj. V tem času gostje prosijo za spoštovanje primernega mira in tišine.
4. Pri vstopu v kamp se mora vsak gost obvezno prijaviti na recepciji in predati svoje
osebne dokumente.
5. Opremo, napeljave in inventar v mobilni hiški je gost dolžan uporabljati kot dober
gospodar in jih ob odhodu pustiti v prvotnem stanju. Vsako nastalo okvaro ali
poškodbo ste dolžni nemudoma prijaviti našemu predstavniku in poravnati po
veljavnem ceniku. Inventarja ali opreme ni dovoljeno odstraniti iz hiške.
6. Kajenje v mobilni hiški je strogo prepovedano!
7. Na dan odhoda je gost dolžan iz hiške odstraniti vso hrano in odpadke.
8. Na dan odhoda gosta se izvede pregled mobilne hiške. V primeru nastale škode ali
izgube stvari drobnega inventarja je gost dolžen plačati nadomestilo.
9. „Camp Katinka“ ni odgovoren za denar in druge dragocenosti, ki jih gost pusti v
mobilni hiški.
10. V mobilni hiški ni dovoljeno niti bivanje, niti nočitev gostov, ki niso prijavljeni kot
gostje v objektu „Camp Katinka“
11. „Camp Katinka“si pridržuje pravico, da v izjemnih okoliščinah, v odsotnosti gostov
vstopi v njihovo bivalno enoto, če opazi, da je njegov vstop potreben za preprečitev
nadaljnje škode, še posebej, če je podan utemeljen sum grobe kršitve hišnega reda. V
primeru takšnega vstopa v času odsotnosti gostov, bo lastnik goste obvestil o času in
razlogu za vstop v mobilno hiško.

Zahvaljujemo se Vam na razumevanju in Vam želimo prijetno bivanje!

