”И Ф Ф А В О Р И Т” О О Д

Правилник
за вътрешния ред за ползване на къмпиращите площи

I. Права и задължения на ‘’ИФ ФАВОРИТ’’ ООД;

1. Настаняването на ползвателите на къпиращи площи за каравани кемпери и палатки наричан за
краткост по долу ‘’НАЕМАТЕЛ’’става oт служител на ‘’ИФ Фаворит ‘’ООД
2. Настаняването на наемателя да става съгласно приетата схема за разполагане на преместваеми
обекти.
3. Да осигурява ел.енергия и вода до монтираните ел.табла и водопроводни възли в период от 10.0610.09. Включване и изключването се извършва от служител на ИФ Фаворит ООД.
4.‘’ИФ Фаворит’’ ООД определя границите на ползваната къмпираща площ, която е до 60 /шестдесет/
кв. м.
5. По желание на къмпиращите, ‘’ИФ Фаворит’’ ООД осигурява ел.енергия и вода за периода 01.05 –
09.06 и 11.09 – 30.09. Престоя се заплаща съгласно ценорасписа .
6. Настаняването на ползвателите на къпиращи площи се извършва от 07.00ч. до 22.00ч.
7. ‘’ИФ Фаворит’’ ООД се задължава:
7.1 да осигурява 10 минути топла вода срещу заплащане от 1 лев.
7.2 да осигурява почистване, обезпаразитяване и осветление на терена.
8. Фирмата запазва своето право да прекрати престоя на клиент, който не изпълнява условията на
правелника.

II. Права и задължения на наемателя:
1. Да заплаща определените суми съгласно ценоразписа преди настаняването или приетата
схема за плащане.
2. Да настанява в караваната/кемпер/ до 4 /четири/ човека над 7 /седем/ години. Настанените
туристи над определения брой заплащат по цена на нощувка в каравана по ценоразписа за
туристическа услуга.
3. Наемателят има право да ползва безплатно паркинг за 1 /един/ бр.автомобил, за втори
автомобил се заплаща 50.00 лв. за цял сезон.
4. Гостите на наемателя ползват платен паркинг намиращ се на територията на къмпинга
указан от служетел на ИФ ФАВОРИТ ООД.
5. Наемателят ползва до 60 /шестдесет/ кв м. къмпираща площ на която е разположен 1 /един/
брой караваната, кемпер или палатка, с монтиран форцел, шатра, баня и умивалня,
монтирането става пред караваната /кемпер/.
6. Огражденията на ползваната къмпираща площ може да се обозначава с колчета, въже, жив
плет, цветя или декоративна ограда с височина до1 /един/ м.
7. При удължаването на престоя наемателя да заплати преди изтичането на платения престой.
7.1 Удължаването на престоя не винаги е възможно, фирмата не може да гарантира, че
клиента ще може да остане на същото място.
8. Резервация на къмпираща площ за цял сезон се извършва след 01.01 от наемателя при
заплащане на първа вноска от ценоразписа.
9. Наемателят напуска къмпинга не по-късно от 12.00 часа.
10. Забранено е паленето на огън в къмпинга.
11. Забранено е свободното пускане на домашни любимци в къмпинга и на плажа.
Задължение на собственика на домашен любимец е да го обезпаразитява и почиства и
изхвърля отпадъците на определените за целта места. При нарушение виновника се заплаща
глобата от 20.00 /двадесет/ лв.
12. Забранено е озвучаването със силна музика и вдигането на шум в къмпинга между
часовете между 14.00 -16.00 часа и 22.00 до 9.00 часа.
13. Забранено е къпането на кучета и други животни в общите бани.
14. Забранява се поставянето на каравани и палатки върху пясъчните дюни и ивици.
15. Клиента е длъжен да се запознае с правилника на къмпинга, настаняването и престоя в
к-г ,което означава съгласие с условията на правилника.
Управител:.........................

