Правилник на функционирање на
Камп Хераклеа
Цел на Правилникот: беспрекорното и несметано работење на кампот Хераклеа зависи од тоа во
која мерка се почитува овој Правилник. Основна претпоставка е дека треба да се почитува
работното време.
Влезот и престојот во Кампот значат автоматско прифаќање на следниве услови:
1. Регистрацијата во Кампот се одвива во Рецепцијата чие работно време е од 8ч до 24ч.
2. При одјавување, местото на кампирање треба да се ослободи до 14ч; сепак, камперите можат
да останат во кампот до 20ч. Ако местото не е ослободено до 14ч, автоматски се наплаќа уште
еден ден (соодветно, тоа не важи за оние кои го ослободиле местото а останале во Кампингот до
20ч).
3. Секое кампинг место има право на еден автомобил.
4. Штети нанесени на објекти во кампот, било да се од камперите или нивни гости, ги сносат
камперите, макар и нивните гости да го сториле тоа.
5. Електричната енергија е исклучиво наменета за: светилки, радио, ТВ, фрижидер и мала печка
до 1500 вати. Се забранува употреба на A/C, електрични рингли и сл. Ве молиме водете сметка за
електричните кабли и приклучоците, за да не се случат кратки споеви.
6. Секоја промена на бројот на лицата што престојуваат во Кампот треба веднаш да се пријави
(дозволени се до 4 малолетници по фамилија). За секое ново лице (макар и од иста фамилија) се
плаќа дополнително.
7. Миењето на шатори и перење на алишта се извршува само во за тоа определените места. Од
надворешните чешми можете да земате вода, но се ЗАБРАНУВА миењето на шатори и/или
перење алишта од истите. Ве молиме оддржувајте ги чисти сите места & употребувајте ги
наменетите канти за ѓубре (употребувајте ќеси за ѓубре за остатоците од храна). Почитувајте ја
природата и немојте да им нанесувате штета на дрвјата и растенијата истурајки врз нив нечста
вода.
9. Родителите одговараат за тоа децата да внимаваат на почитување на Правилникот на
кампингот и да им сметаат надругите кампери.
9б. Ве молиме внимавајте вашето радио или телевизор да не се прегласни; исто така било што
друго што предизвикува голем шум и им смета на другите кампери во текот на целиот ден.
10. Часовите за мир и одмор се од 15-17ч и од 0-8ч. Тие треба строго да се спазуваат. Родителите
треба да внимаваат нивните деца исто така да ги спазуваат овие часови (да нема непотребно
возење велосипед и сл.)
11. Децата под 12 годишна возраст мора да ги употребуваат поставените за игра апарати
набљудувани од нивните родители.
12. Управата го задржува правото да побара од постојаните гости во лето и во зима надомест за
промена на локацијата, транспорт на камперско возило паркирано во одредениот простор за
сместување или дури да го забрани преносотс, ако нема конкретни причини за тоа.
13. Плаќањето на постојаните кампери треба да се изврши до 30 Август. Откако за време на
сезоната платиле 1/3 од износот, согласно со ценовникот.
14. Управата го задржува правото без никаква најава да отстрани кампери или посетители кои не
го почитуваат Правилников, како и за секое избегнување на плаќање.
15. Посетители се дозволени само со одобрение од Управата и ако нивниот престој е подолг од 2
часа, се наплатува како Дневен Престој (согласно ценовникокт). Во случај да не е побарано
одобрение за посета било од камперите или нивните посетители, трошоците автоматски ги сносат
камперите.
16. Кампот не е одговорен за губење, кражба или оштетување на било кој објект. Од камперите
се бара да ги чуваат своите предмети.
17. Директорот на Кампингот може да забрани влез на туристи и посетители во кампот и да ги
отстрани оние кои не се однесуваат во согласност со Правилников.
18. Управатане превзема одговорност за штетите предизвикани од природни катастрофи како
пороен дожд, град, силен ветер, паѓање гранки и дрва, итн во текот на летото и зимата.
Со спроведувањето на горенаведените правила и со добра волја на сите, се создаваат идеални
услови за пријатен летен престој.

