HIŠNI RED V APARTMAJSKEM NASELJU
1.

Kamp Natura je odprto skozi vse leto.

2.

Recepcija Kamp Natura je odprta 27. aprila do 30. septembra, kasneje se prestavi v
recepcijo hotela ROSA.

3.

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

4.

Goste lastnikov počitniških objektov sprejemamo na podlagi veljavnih napotnic.

5.

Terme Olimia ne prevzemajo odgovornosti za napačno izdane napotnice.

6.

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.

7.

Takso in ostale storitve plačate na dan odhoda najkasneje do 10.00 ure.

8.

Po 10.00 uri zaračunavamo storitve do naslednjega dne.

9.

V Kamp Natura mora biti popoln mir od 23.00 ure zvečer do 06.00 ure zjutraj.

10.

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

11.

Prosimo Vas, da vse najdene predmete izročite v recepcijo.

12.

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

13.

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

14.

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

NAVODILA ZA BIVANJE V HIŠICI
SINDIKATA ŽELEZNIČARJEV SLOVENIJE
 upoštevajte navodila hišnega reda in požarnega reda v Kampu Natura,
 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 na radiatorjih
prestavite na minimum,
 kajenje v hišici je 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:
NE
 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

