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...the finest camping in Croatia 
 

Drodzy goście, 

Miło nam powitać Państwa w naszym kempingu. Poważnie i szczegółowo przeanalizowaliśmy 

zalecenia służby zdrowia i zorganizowaliśmy naszą działalność w celu maksymalnego 

bezpieczeństwa wszystkich naszych gości i pracowników. 

Aby chronić zdrowie waszych rodzin oraz Ciebie, innych gości i naszych pracowników, 

prosimy aby podczas pobytu przestrzegać następujących zasad postępowania: 

Podstawowe zasady: 

• Utrzymanie dystansu społecznego 

• Utrzymanie właściwej higieny rąk 

• Zaleca się jak najrzadsze dotykanie twarzy rękami 

• Zaleca się noszenie maski ochronnej i rękawiczek we wszystkich miejscach 

wspólnych 
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Przygotowanie do wyjazdu na wakacje 

• Jeśli masz objawy COVID 19, nie wyjeżdżaj w podróż! 

• Nasze warunki rezerwacji obowiązują w przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji 

• Goście z rezerwacją, ze względu na ograniczenie kontaktu w recepcji, dajemy 

możliwość rejestracji online. Link do online check-in wyślemy ci przed przyjazdem na 

Twój adres e-mail 

• Usługi w kempingu, takie jak lodówka, pralki i suszarki, miejsca do cumowania łodzi są 

nadal dostępne i możesz z nich korzystać, zalecamy wcześniejsze poinformowanie nas, 

jakie usługi Cię interesują, abyśmy mogli przygotować je na przyjazd 

Przyjazd na kemping 

• Po przybyciu do kempingu zatrzymaj pojazd przed rampą wjazdową, a tylko jeden 

członek rodziny idzie do recepcji i trzyma dystans od innych gości, którzy są w tej chwili 

w recepcji. 

• Wchodząc do recepcji, należy przestrzegać zasad dystansu w wyznaczonych miejscach 

i dezynfekować ręce środkiem dezynfekującym przy wejściu. 

• Personel recepcji z góry przygotuje dla Ciebie zdezynfekowane materiały informacyjne 

zawierające wszystkie informacje dotyczące Twojego pobytu 

• Recepcjia kempingu ze względu na obecne warunki działalności ma dostosowane 

godziny pracy z codziennymi przerwami w celu dezynfekcji pomieszczenia, więc 

prosimy o wyrouzmiałość 

• Wejście do kempingu jest możliwe nie później niż o 22:00 i zameldowanie zgodnie z 

godzinami pracy recepcji 

• Po dokonanej rejestracji odprowadzimy Cię do zarezerwowanej działki i skierujemy do 

skorzystania z określonej toalety. Tak jak dotychczas, goście domków mobilnych 

zostaną powitani przez przedstawicieli osiedla kempingowego 

• Podczas pobytu postępuj zgodnie z informacjami na tablicach informacyjnych 

ustawionych w kempingu 

Węzły sanitarne 

• Nasze panie sprzątające intensywnie czyszczą i dezynfekują toalety i cały sprzęt 

zgodnie z instrukcjami i normami 

• Po wejściu do toalety należy zdezynfekować ręce przygotowanym środkiem i umyć 

ręce. Zachowaj dystans społeczny zgodnie ze znakami umieszczonymi przy wejściu do 

łazienki i po skorzystaniu z niej jeszcze raz umyj ręce. 

• Prosimy o wyrozumiałość, jeśli musisz poczekać, aż pomieszczenie lub element 

sanitarny zostaną zdezynfekowane 

http://www.camps-cres-losinj.com/nl/?utm_source=p%2Fn_rez&utm_medium=email&utm_campaign=PDFpot
mailto:info@camp-slatina.com
mailto:info@camp-bijar.com
mailto:info@camp-cikat.com
mailto:info@camp-baldarin.com
https://www.camps-cres-losinj.com/pl/wazne-informacje-koronawirus-covid-19.aspx
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• Niektóre elementy toalety będą nieczynne z powodu zasad dystansu społecznego i 

odpowiednio oznaczone, prosimy nie usuwać oznaczeń i nie używaj tych elementów 

• Zmniejszyć do minimum zatrzymywanie we wspólnych obszarach toalety 

• Jeśli kierunek ruchu jest zorganizowany w toaletach, postępuj zgodnie z podanymi 

instrukcjami 

• Jeśli podróżujesz z kamperem, przyczepą kempingową lub przebywasz w domku 

mobilnym, zalecamy korzystanie z własnych toalet 

• W zależności od wyposażenia w poszczególnych toaletach można korzystać z osobnych 

umywalek w kabinach lub wynająć rodzinną łazienkę 

• Pomieszczenia sanitarne będą otwierane zgodnie z obsadzeniem kempingu, prosimy o 

zrozumienie, jeśli nie wszystkie pomieszczenia sanitarne są otwarte 

Sklep i stoiska 

• Sklepy w kempingu mają dostosowane godziny pracy i prosimy o zrozumienie 

• Przestrzeganie miar dystansu społecznego między pracownikami a gośćmi oraz 

poszanowanie limitu liczby klientów jednocześnie. Instrukcje i zalecenia można znaleźć 

przy wejściu do obiektu 

• Używaj jak najczęściej płatności bezgotówkowej 

• Unikaj dotykania tych przedmiotów, których nie kupisz 

• Przed przybyciem do sklepu opracuj plan zakupu, aby skrócić czas przestoju 

Restauracje 

• Personel gastronomiczny przestrzega najwyższych norm higieny 

• Jeśli to możliwe, zaleca się stosowanie dostawy żywności 

• Pomieszczenia gastronomiczne w kempingu są zorganizowane w celu przestrzegania 

zasad społecznej odległości (stoły są oddalone od siebie o co najmniej 1,5 m), a 

wszystkie przybory kuchenne używane do przygotowywania i serwowania żywności są 

regularnie czyszczone i dezynfekowane. 

• Wejście gości jest regulowane w celu przestrzegania limitu liczby gości 

• Menu cenowe są umieszczane w widocznym miejscu przy wejściu do restauracji, a 

poszczególne menu i cenniki na stołach są usuwane 

• Pracownicy nakrywają do stołu w obecności gości i zachowują maksymalną możliwą 

odległość przy przyjmowaniu zamówień i serwowaniu 

• Zaleca się płatności bezgotówkowe 

• Po wyjściu każdego gościa stół i krzesła są dezynfekowane w celu przygotowania dla 

kolejnego gościa 
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Plaża 

• Podczas pobytu na plaży zachowaj dystans od innych gości 

• Leżaków nie można wypożyczyć w tym roku 

• W kempingu Čikat podczas przepływania do boi w łodzi może być tylko jedna osoba  

Place zabaw 

• Place zabaw pozostają dostępne dla gości kempingu zgodnie z zasadami społecznej 

odległości między wszystkimi osobami obecnymi na placu zabaw 

• Dzieciom w wieku do 8 lat musi towarzyszyć osoba dorosła podczas korzystania z placu 

zabaw 

• Korzystając z placu zabaw, używaj własnego sprzętu (rakiety, piłki…) 

• W tym roku animacja nie będzie dostępna z powodów prewencyjnych  

Bawialnia dla dzieci (Čikat)  

• Dostosowane godziny pracy, a także maksymalna dozwolona liczba użytkowników 

• Obowiązkowa dezynfekcja rąk dzieci przy wejściu; stosowanie masek i rękawiczek u 

dzieci nie jest obowiązkowe 

• Dozwolone wejście dla dzieci do 10 lat, zasady korzystania z przestrzeni są identyczne 

z dotychczasowymi 

• Zorganizowane przerwy na dezynfekcję, czyszczenie i wentylację pomieszczeń 

• Wejście zapewnione wyłącznie dzieciom bez objawów zdrowotnych 

• Wysoki poziom higieny pomieszczeń i pracowników 

• Dostosowane użycie urządzeń 

Park wodny 

• Zgodnie z jednomyślną opinią ekspertów, potwierdzoną w raporcie niemieckiej 

Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, wizyta w publicznym basenie z 

konwencjonalnym uzdatnianiem wody w basenie nie zwiększa ryzyka infekcji dla 

użytkowników: „Środek dezynfekujący (zwykle chlor) dodaje się do wody w basenie i 

deaktywuje lub zabija potencjalne patogeny obecne w wodzie". 

Źródło: 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/374/dokumente/stellungnah

me_uba_sars-co2_badebecken.pdf 

• Przed użyciem należy wykonać wszelkie środki higieniczne dla prawidłowego 

użytkowania Aquaparku 
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• Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez nasze kierownictwo, przestrzegaj 

zasady odstępów, ograniczeń użytkowania urządzeń i limitu liczby użytkowników 

• Leżaki będą dostępne dla gości po dezynfekcji po każdym użyciu 

Wyjazd  

• W dniu wyjazdu opuść domek kempingowy do godziny 10:00, a goście znajdujący się 

na działce muszą ją opuścić do godziny 12:00 

• Zalecamy płacenie rachunków w ciągu tygodnia, aby zmniejszyć kolejkę w recepcji w 

godzinach szczytu i płatności bezgotówkowe 

Kontakt:  

• Numer telefonu recepcji kempingu 

Kemping Čikat  +385 51 232 125 

Kemping Baldarin  +385 51 235 680 

Kemping Bijar  +385 51 237 147 

Kemping Slatina +385 51 574 127 

- w razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny w celu jak największego ograniczenia 

bezpośrednich kontaktów 

 

Dziękujemy za przestrzeganie instrukcji, aby umożliwić wszystkim bezpieczny pobyt w naszym 

kempingu! 

 

Bądź odpowiedzialny! 

 Camping Cres & Lošinj Management 
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