HIŠNI RED V APARTMAJSKEM NASELJU
1.

Apartmajsko naselje je odprto skozi vse leto.

2.

Recepcija Apartmajskega naselja in Kampa je odprta vsak dan od 00.00 do 24.00 ure.

3.

Ob prihodu se prijavite na recepciji in predložite osebno izkaznico, potni list ali
vozniško dovoljenje. Za otroke posredujete rojstne podatke. Bivanje v Apartmajskem
naselju in Kampu je dovoljeno samo na podlagi predhodne prijave začasnega bivanja
na recepciji.

4.

Goste lastnikov počitniških objektov sprejemamo na podlagi veljavnih napotnic oz.
voucherjev.

5.

Terme Čatež ne prevzemajo odgovornosti za napačno izdane napotnice in voucherje.

6.

Gosti ob prihodu prejmejo chip kartico, ki jo uporabljajo za koriščenje storitev v
skladu s pogodbeno izbrano varianto koriščenja storitev. Zloraba in preprodaja chip
kartic je prepovedana.

7.

Gosti uporabljajo chip kartico tudi za vhod in izhod iz Apartmajskega naselja in
Kampa.

8.

Izgubljena ali odtujena chip kartica ni nadomestljiva.

9.

Gosti ob odhodu chip kartico vrnejo na recepcijo. Koriščenje chip kartic na dan
odhoda je možno na podlagi predhodnega pologa kavcije oz. osebnega dokumenta.

10.

Ključe počitniških objektov dobijo gosti na recepciji, kjer jih tudi vrnejo na dan
odhoda do ure, ki je določena v aranžmaju ali pogodbi oz. do ure, ki jo določi lastnik
počitniškega objekta.

11.

Takso in ostale storitve plačate na dan odhoda najkasneje do 10.00 oz. 12.00 ure,
odvisno od aranžmaja.

12.

Po 10.00 oz. 12.00 uri zaračunavamo storitve do naslednjega dne.

13.

V Apartmajskem naselju in Kampu mora biti popoln mir od 23.00 ure zvečer do 06.00
ure zjutraj.

14.

V času od 23.00 ure zvečer do 06.00 ure zjutraj ni možen vhod in izhod z vozili, razen
v izrednih primerih (prevoz bolnikov, ponesrečencev, reševalnih in intervencijskih
vozil).

15.

Terme Čatež ne prevzemajo odgovornosti za denar, nakit, vrednostne papirje in
ostale predmete, ki jih gosti hranijo v apartmajih, prikolicah, šotorih in avtomobilih.

16.

Denar, nakit in vrednostne papirje lahko deponirate na recepciji Hotela Terme.

17.

Prosimo Vas, da vse najdene predmete izročite v recepcijo.

18.

Terme Čatež ne prevzemajo odgovornosti za vozila, parkirana v ter izven
Apartmajskega naselja in Kampa.

19.

Posebej Vas prosimo, da:
 pazite na red in čistočo
 z radijskimi in TV sprejemniki, glasbili ter drugače ne motite sosedov
 starši spremljate otroke v sanitarije
 energijo uporabljate smotrno

20.

V Apartmajskem naselju in Kampu ni dovoljeno:
 netiti odprt ogenj
 voziti hitreje kot 10 km/h
 imeti odvezane pse
 voditi pse na Termalno riviero
 prinašati eksplozivne in lahko vnetljive snovi
 posegati v prostor in zemljišče
 izvajati gradbena in vzdrževalna dela na in v okolici počitniških objektov brez
pisnega soglasja vodstva Apartmajskega naselja in Kampa

21.

Predstavniki Term Čatež opravljajo pregled in kontrolo zasedenosti počitniških
objektov, ki se izvaja brez predhodnega obvestila.

22.

Goste, ki bodo kljub opozorilom kršili javni red in mir, bomo prosili, da zapustijo
Apartmajsko naselje in Kamp.

POŽARNI RED V APARTMAJSKEM NASELJU
1. UKREPI ZA PREPREČITEV POŽARA
 prepovedana je uporaba odprtega ognja v in izven objekta, razen na za to določenih
mestih,
 kajenje v hišici je prepovedano,
 na grelna telesa je prepovedano odlaganje oblačil, brisač, papirja in drugih vnetljivih
snovi,
 preden zapustite objekt preverite, če so električne naprave in plin izklopljeni,
 vse morebitne okvare na električnih napravah, elektrovodih in plinskih inštalacijah
sporočite v recepcijo.
2. NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA






takoj alarmirajte prisotne in recepcijo,
opravite evakuacijo oseb iz objekta,
izklopite elektriko in zaprite plin,
začnite gasiti in pogasite začetni požar - uporabite gasilnik,
če požara ne morete pogasiti, morate takoj poklicati,

112 - CENTER ZA OBVEŠČANJE
113 - POLICIJA
Obvestilo o nastanku požara mora vsebovati:










vaše ime in priimek ter ostale osebne podatke,
točen kraj nastanka požara,
kaj gori?
obseg požara,
morebitno nevarnost za ljudi,
osebno vozilo umaknite od ogroženega objekta,
zagotovite prvo pomoč poškodovanim,
sodelujte z intervencijskimi enotami,
upoštevajte navodila zaposlenih.

NAVODILA ZA BIVANJE V HIŠICI
SINDIKATA ŽELEZNIČARJEV SLOVENIJE
 upoštevajte navodila hišnega reda in požarnega reda v Apartmajskem naselju,
 ob prihodu preverite ves inventar in vpišite stanje v knjigo gostov,
 na grelna telesa je zaradi možnosti poškodb prepovedano odlaganje bilo kakršnih
premetov,
 v zimskem času ob odhodu ne izklapljajte gretja – termostat prestavite na
minimum,
 kolesa nikoli ne puščajte nezaklenjenih,
 v hišici je kajenje prepovedano,
 v primeru nujnih stroškov, ki se predhodno odobrijo telefonsko s sedeža Sindikata
železničarjev Slovenije, vam le te povrnemo ob predložitvi originalnega in pravilno
izpolnjenega računa – vsebovati mora naslednje podatke:
ime kupca:
Sindikat železničarjev Slovenije
naslov kupca
Trg OF 7, 1000 Ljubljana
davčna številka:
SI99261090
davčni zavezanec:
DA
 ob odhodu pustite hišico čisto,
 v knjigo gostov vpišite, zraven stanja inventarja, še ostala opažanja, ki so
pomembna.

Želimo vam prijetno bivanje!

Predsednik
Franc Zupanc

