Bine aţi venit la Vibe Camp! Vă prezentăm regulamentul nostru de funcţionare:

Acesta este un regulament general restrâns şi poate suporta modificări, informaţiile actualizate sunt afişate
la recepţia din camping. Vă sugerăm să le consultaţi pentru că unele informaţii pot genera costuri
suplimentare.
1. La sosirea în camping turiștii sunt obligați să completeze formularul de înregistrare. Prin aceasta își
asumă prezentul regulament de ordine interioară și se obligă la respectarea lui.
2. Locurile de cazare rezervate în prealabil sunt păstrate libere până la orele 18:00. Cei care sosesc după
această oră sunt rugați să anunțe întârzierea, altfel își pot pierde rezervarea. După orele 21:00 nu se
mai efectuează cazări.
3. Turiștii sunt obligați ca la sosire să predea la recepție un act de identitate.
4. Check in între orele 13.00 şi 21.00; Check in early şi check out late se poate face doar cu acordul
administraţiei, maxim 4 ore şi se tarifează cu 50% din valoarea unei zile de campare; la înregistrare
se achită contravaloarea primei nopţi de campare.
5. Toate locurile de campare sunt numerotate. Dacă vreți să vă schimbați locul de campare, contactați
exclusiv personalul de la recepție. Cereți permisiunea înainte de a amplasa un cort adițional, pentru
a obține energie electrică sau pentru orice altă modificare a condițiilor agreate inițial. În cazul
modificării numărului de persoane agreate în rezervare, vă rugăm să informați recepția și să vă
asigurați că modificarea a fost înregistrată.
6. Alimentarea cu apa a rulotelor/ autorulotelor se face doar de la locul amenajat.
7. Copiii sunt în responsabilitatea adulţilor însoţitori, vă rugăm să îi supravegheaţi. Toate distrugerile
efectuate de aceştia vor fi achitate de adulţii însoţitori. Administraţia campingului nu poate fi trasă
la răpundere pentru eventualele accidente. Zona de campare este un loc de relaxare pentru toţi
oaspeţii noştri; nu este teren de fotbal, handbal, pistă de biciclete, etc. (excepţie făcând spaţiul
amenajat în acest sens)
8. În vederea asigurării odihnei turiștilor, poarta campingului este închisă între orele 23:00-7:30. În acest
interval circulația vehiculelor este interzisă.
9. Campingul asigură turiștilor o ambianță naturală, iar cei cazați sunt obligați la păstrarea acesteia,
inclusiv a liniștii campingului*.
Desfășurarea de activități deranjante, zgomotoase în incinta campingului este interzisă pe toată
perioada șederii. Campingul este loc de odihnă și destindere și nu discotecă. Turiștii sunt obligați
să respecte liniștea și odihna altora, fără a-și etala gustul muzical personal (sau lipsa acestuia). Toți
cei care nu se conformează acestei cerințe vor fi evacuați din incinta campingului!
*cu excepţia petrecerilor tematice organizate de administratorul campingului!
10. Folosirea autoturismelor este permisă numai pentru a intra și a ieși din camping, niciodată pentru
deplasarea în interiorul campingului. Intrarea-ieșirea autoturismelor este permisă de la 7:30
dimineața până la ora 22:30. Dacă doriți să vă întoarceți în camping după miezul nopții, va trebui să
parcați în afara acestuia.
11. Aprinderea focului în incinta campingului este permisă doar în locul amenajat şi doar cu acceptul
recepţiei, dar turiștii sunt răspunzători de eventualele pagube produse. Administrația campingului
nu pune la dispoziția turiștilor lemne de foc. Utilizarea grătarului se poate face numai între orele
08:00 şi 22:00, folosind grătarul campingului care nu va fi mutat din locul de amplasare. Campingul
este dotat cu mijloace de stins incendiul, stingătoare aflându-se în zona clădirii principale (recepeţie
şi grupuri sanitare)
12. Se poate face grătar doar în locul amenajat şi doar pe grătar cu picior (fără ceaun sau proţap).

13. În camping sunt admiși câinii de companie, dar aceștia trebuie ținuți legați pe toată perioada șederii,
fiind în responsabilitatea persoanei însoţitoare, care va strânge şi mizeria lăsată de acestea.
14. Administrația campingului se îngrijește de curățenie, dar acest lucru este dificil (dacă nu chiar
imposibil) fără ajutorul, bunăvoința și bunul simț al turiștilor. Deșeurile trebuie depozitate în
tomberoanele aflate în incinta campingului. Este interzisă aruncarea, depozitarea deșeurilor în orice
alt loc din camping. Zona de deşeuri este clar marcată. Colectarea deşeurilor se face selectiv. Dacă
nu puteţi să le sortaţi selectiv, la plecare va trebui sa le luaţi cu dvs. Vă rugăm să nu lăsaţi deşeurile
peste noapte pe locul de campare!!!
15. Este interzisă spălarea autovehiculelor în incinta campingului.
16. Administrația campingului nu este răspunzătoare de eventualele întreruperi de utilități (apă, curent)
cauzate de furnizorii acestora.
17. Turiștii sunt obligați să păstreze curățenia grupurilor sanitare, după utilizare să le lase în stare curată
astfel încât să poată fi utilizate și de ceilalți turiști.
18. Rugăm turiștii să se îngrijească de păstrarea valorilor personale. Administrația campingului asigură
paza campingului, dar nu poate răspunde de păstrarea bunurilor turiștilor.
19. Turiștii sunt rugați să achite contravaloarea serviciilor la sosire (se va achita minim o noapte de cazare
la check in). Eventualele diferențe vor fi reglate la părăsirea campingului. Locurile de cazare trebuie
eliberate până la orele 12:00, în caz contrar se va achita o zi suplimentară de cazare. Recepția
campingului este deschisă între orele 8:00-21:00.
20. Administrația campingului își rezervă dreptul de a lua măsuri în interesul turiștilor în orice alte situații
excepționale neprevăzute în prezentul regulament.
21. Taxa de acces la piscină se achită la Recepţie conform listei de preţuri afişată. Accesul la piscină este
permis doar persoanelor care au achitat taxa de piscină şi au primit brătara de acces la piscină.
22. Piscina are adâncime de 140 cm şi accesul copiilor sub 14 ani se va face doar sub supravegherea
părinţilor. Piscina nu are salvamar şi Vibe Camp nu este răspunzătoare de eventualele accidentări.
23. Vă rugăm ca înainte de a intra în piscină să faceţi un duş.
24. Săriturile în piscină sunt INTERZISE!
25. Vă rugăm să păstraţi curăţenia în spaţiul comun de bucătărie. Vă rugăm să nu lăsaţi vase murdare
sau resturi de mâncare.
26. Vă rugăm să nu ocupaţi tot spaţiul din frigiderele şi lăzile frigorifice puse la dispoziţia turiştilor de
către Vibe Camp. Vă rugăm să nu lăsaţi la plecarea din Vibe Camp mâncare în frigidere şi lăzi
frigorifice. Vibe Camp îşi asumă dreptul să arunce toată mâncarea abandonată în frigiderele şi lăzile
frigorifice.
27. Consumul de mâncare şi băutură personale este interzisă în zona meselor de bar şi restaurant.

