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Camping-Cum-Cane®

„Prijeten dopust in bivanje v kampu za goste s psom in brez psa“

NOVO od leta 2018.
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Obvezno sprehajanje psa na povodcu:
Vsi psi v kampu in na plaži morajo biti na vrvici oziroma povodcu. Vodenje psov na povodcu velja tudi 
za goste, ki kolesarijo ali tečejo. Večjo svobodo gibanja omogočajo cone, kjer je dovoljeno uporabljati 
povodce, dolge 8 m (npr. fleksi povodec).

Psi morajo biti obvezno na povodcu in nanje je treba paziti:
Ob šotoru, kamp prikolici, kamperju ali mobilni hiški morajo biti psi na povodcu, tako da ne morejo 
sami zapustiti svojega prostora v kampu (npr. na povodcu, dolgem 8 m).

Srečanje z drugimi gosti:
Če se vam približujejo drugi gosti ali lastniki psov, psa samoiniciativno vodite na kratkem povodcu. S 
srečanjem psov, ne glede na to, ali so med tem brez, na kratkem ali daljšem povodcu, morata soglašati 
o b a lastnika. 

Neoviranje in nočni mir:
Pes mora biti nameščen tako, da z dolgotrajnim lajanjem, cviljenjem, tuljenjem in drugim nezaželenim 
obnašanjem ne ovira drugih gostov in psov. Nočni mir traja od 22.00 do 7.00 in ga je treba spoštovati. 

Izstopajoče obnašanje:
Psi, ki s svojim obnašanjem ogrožajo druge goste in pse, ne morejo biti sprejeti. Problematično 
obnašanje psa mora biti navedeno med prijavo v kampu. 

Čuvanje in bivanje psov v primeru odsotnosti:
V primeru začasne odsotnosti lastnika je psa nujno držati na povodcu in poskrbeti, da je varen v boksu 
ali kamp prikolici oziroma mobilni hiški. 

Odstranjevanje pasjih iztrebkov:
Pes naj bi, če je le možno, veliko potrebo opravil izven kampa. Pasji iztrebki morajo biti pobrani s 
pomočjo vrečke za iztrebke in odloženi v za to predvidene koše.

Plaža in plavanje:
Bivanje psov na plaži in plavanje je dovoljeno samo v conah, označenih z modro barvo. Na plaži mora 
biti pes pripet s povodcem za postavljene kavlje. 

Nadzor, globa in zapustitev kampa:
Upoštevanje pravil Camping Cum Cane® se nadzoruje, kršitve pa so sankcionirane z globami v višini do 
120,00 € ali s prisilno zapustitvijo kampa. Vračilo neizkoriščenega dela vplačila za bivanje v kampu pri 
tem ni možno. 

Izjava o opustitvi odgovornosti:
Uprava kampa ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki jo povzročijo psi. Lastnik psa 
prevzame polno odgovornost za svojega psa. 



Kaj je „Camping Cum Cane“?

„Camping-Cum-Cane®“ (kampiranje s psom) omogoča optimalen dopust tako gostom s psom kot 
tistim brez psa. ADAC je dal temu projektu veliko priznanje, ko mu je leta 2008 podelil prestižno 
nagrado ADAC-Camping-Award za pomembne novosti v camping-caravaning-sektorju. Sledila so še 
druga priznanja. 

Za pojmom Camping-Cum-Cane (CCC) se skriva moto: „Prijeten dopust in bivanje v kampu za goste s 
psom in brez psa.“ „CCC“ poleg pomembnih pravil za lastnike psov zajema tudi obsežno infrastrukturo, 
prilagojeno psom, poseben program za usposabljanje gostov, ki so lastniki psov, individualen in 
skupinski pouk ter različne dogodke in tekmovanja, ki jih v kampu izvaja CCC- licencirani trener Dragan 
Sanković.  

Od leta 2018 je Camping-Cum-Cane del ponudbe tudi v Malem Lošinju (Lošinj na Hrvaškem) v 
kampu Čikat.

B  Za kaj je poskrbljeno v okviru projekta „Camping-Cum-Cane®“?

  • Info-tablo za Camping-Cum-Cane, ki pojasnjuje infrastrukturo in pravila.

  • Varnost, in sicer zahvaljujoč predpisu, da je sprehajanje psov obvezno na vrvici (ta je lahko dolga  

 1,5 m ali raztegljiva in dolga 8 m).

  • Stebri za pospravljanje pasjih iztrebkov: kratke poti do stebrov (z vrečkami in smetnjaki za   

 pasje iztrebke).

  • Dostop do morja in bivanje na plaži na posebni coni za kopanje psov z betoniranim in varnim   

 vhodom v morje in s kavlji za povodce.

  • Punkti za vzdrževanje higiene: tuši za kopanje psov in nego dlake.

  • Dvakrat na teden usposabljanje v skupinah ali individualno, ki ga izvaja CCC licencirani trener v  

 povezavi s temami, kot so obnašanje v kampu, aktivnosti, šport in razni dogodki. 

  • Veterinar: V nujnih primerih lahko poiščete ali pokličete lokalnega veterinarja (ki se dodatno   

 plača).

C  „Camping-Cum-Cane® pravila“:

Obvezna identifikacija:
Vsi psi morajo med bivanjem v celotnem prostoru kampa in na plaži nositi identifikacijski obesek. 
(To tudi nadzorujemo! V primeru kršitev so možne kazni, če pa se kršitve ponavljajo, pa tudi prisilna 
zapustitev kampa.)

Tveganja:
Izogibanje tveganju je prioriteta! „Moj pes vam nič ne bo,“ ni sprejemljivo stališče! Zato je treba imeti 
pse na povodcu, da bi drugim gostom in hišnim ljubljenčkom omogočili fizično in psihično varnost.

Izjava oz. soglasje za lastnike psov

Dobrodošli v Kamp Čikat. Kot lastniku psa Vam je na razpolago obsežna infrastruktura projekta Camping-
Cum-Cane®, (ki je nagrajen s številnimi mednarodnimi priznaji!).

Prebral/-a in razumel/-a sem materiale o infrastrukturi, pogojih sprejema v kamp in pravilih projekta 
Camping-Cum-Cane®. Izpolnjujem pogoje za sprejem v kamp in izjavljam, da bom spoštoval/-a pravila 
Camping-Cum-Cane®.  

Priimek in ime:  __________________________________________________________________________

Št. šotora __________________  Št. kamperja ________________ Št. mobilne hiške ___________________

E-naslov: ________________________________________________________________________________
 
 

Identifikacijska št. psa: ___________________________
                                                                                                                       

Za izgubljen identifikacijski obesek psa je treba plačati škodo v višini 10,00 €. 

S to izjavo pridobivamo Vaše osebne podatke (ime in priimek, e-naslov) z namenom Camping-Cum-Cane® 
projekta, pošiljanja posebnih ponudb in izpolnjevanja spletnih anket. Prosimo, v nadaljevanju označite 
kvadratek/-ka, ki se dotika/-ta namena obdelave Vaših osebnih podatkov. Z označevanjem kvadratkov 
soglašate z namenom obdelave, ki je opisan ob posameznem kvadratku:  
                                                                                                                      

☐  soglašam s prejemanjem obvestil o posebnih ponudbah;

☐  pomagajte nam z Vašimi nasveti, da bomo še boljši – izpolnite spletno anketo o CCC projektu!   
 Soglašam in se strinjam, da mi pošljete anonimno spletno anketo (za to je treba sporočiti e-naslov).

Osebni podatki, pridobljeni na osnovi te izjave oz. soglasja, se vnašajo v elektronski sistem vodenja obdelave 
in se fizično shranjujejo v uradnih prostorih vodje obdelave. Vodja obdelave ščiti Vašo zasebnost tako, da pazi 
na zaupnost pridobljenih podatkov z namenom, da bi kateri koli tretji osebi onemogočil dostop do Vaših 
osebnih podatkov. Podatki so shranjeni do konca tekočega leta (izjema so podatki za pošiljanje posebnih 
ponudb, ki so trajno shranjeni). 
Politiko zasebnosti vodje obdelave si lahko preberete na naši spletni strani: www.camp-cikat.com/privacy. 
S soglasjem oziroma izpolnjeno izjavo smatramo, da ste politiko zasebnosti prebrali in razumeli ter da se z 
navedeno politiko zasebnosti strinjate, s čimer ta postane sestavni del tega soglasja. Če se pojavijo kakršna 
koli vprašanja, povezana z Vašimi osebnimi podatki ali pravicami, navedenimi v tem soglasju, se lahko 
obrnete na našega zaposlenega za zaščito podatkov na e-naslov: dpo@jadranka.hr.

Strinjam se s to izjavo in soglašam s posredovanjem mojih osebnih podatkov vodji obdelave z 
namenom/-a, ki sem ga/ju označil v zgornjem besedilu, tako potrjujem, da sem prostovoljno in 
izrecno dal navedeno dovoljenje, soglašam s celotno vsebino, ki sem jo prebral in v njej razumel vse 
informacije. 

S tem podpisom dajem svoje soglasje:
 
 
V Malem Lošinju, ____________________ (datum – dan in leto)
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