Etický kódex karavanistu
Zhodli sme sa s Asociáciou kempovania a karavaningu ČR že je vhodné šíriť tzv. Etický
kódex karavanistov aj na Slovensku. Ak budeme ako komunita ctiť určité pravidlá,
pomôžeme udržať slobodu voľného kempovania. Na neslušných môžu doplatiť všetci!
1. Pokora, poriadok a rešpekt sú základom cestovania
Cestujem, aby som spoznával cudzie krajiny a zvyklosti, nie, aby som šíril tie svoje.
Rešpektujem miestne pravidlá. Som ohľaduplný k okolitej prírode, obyvateľom aj k
vybaveniu kempingu.
2. Kempujem tam, kde je to dovolené
Ak nie som si istý, spýtam sa. Informujem o svojich úmysloch (mám psa, založím si oheň,
budem hlučný…). Naštudujem si pravidlá a zvyklosti danej krajiny.
3. Po mojom kempovaní nič nezostane
Miesto, na ktorom kempujem, po sebe zanechávam minimálne v rovnakom, ak nie lepšom
stave. Nezanechávam po sebe odpadky, psie exkrementy, vyliatu toaletu a pod.
4. Nekradnem a neničím
Čo nie je moje, ponechám na pôvodnom mieste. So zariadením kempu zaobchádzam
ohľaduplne.
5. Po príchode pozdravím susedov
Pozdrav s úsmevom je viac ako peniaze v obálke. Nehanbím sa používať slová „ďakujem“
a „prosím“.
6. Rešpektujem súkromie druhého
Nenarušujem komfortnú zónu ostatných. Nechodím skratkou cez parcelu susedov,
rešpektujem právo na súkromie a intimitu ostatných.
7. Neruším nočný pokoj
Pokiaľ sa chcem v noci baviť, uistím sa, že to susedom nevadí. Rešpektujem miestne
zvyklosti ohľadom nočného pokoja. Ak na miesto prichádzam v noci, správam sa tak, aby
som nezobudil ostatných. Veci ktoré nemusím robiť hneď nechám na ráno.

8. Deti a psy na bezpečnom mieste
Pokiaľ mám so sebou deti alebo štvornohých spoločníkov, vyberám pre ich hranie a pohyb
vhodný a bezpečný priestor, kde nebudú rušiť ostatných karavanistov. V kempingu by psi
mali byť vždy na vôdzke.
9. Neobťažujem ohňom
Pokiaľ grilujem či zakladám oheň, uistím sa, že je to na danom mieste bezpečné a
povolené / mnohé kempingy tolerujú iba plynové grily/, a že to môjmu okoliu nevadí.
Neobťažujem susedov dymom. V prípade núdze mám oheň čím uhasiť. Pri odchode sa
presvedčím, že je ohnisko uhasené.
10. Drevo beriem s rozmyslom
Pokiaľ sa rozhodnem využiť drevo v okolí k táboráku, využijem len také množstvo, ktoré je
nevyhnutné. Myslím aj na budúcich návštevníkov a nikdy nepoškodzujem živé stromy!
11. Nenechávam bežať motor na mieste
Pokiaľ štartujem vozidlo, tak len preto, že odchádzam. Nespúšťam v kempingu motor kvôli
dobíjaniu batérie či zahrievaniu. Neobťažujem susedov hlukom a spalinami z motora či
elektrocentrály.
12. V kempe jazdím pomaly a opatrne
13. Viem, kam s odpadovou vodou a WC
Pokiaľ je v mieste toaleta, vždy ju udržujem v čistote a nevylievam do nej veci, ktoré tam
nepatria. Dôsledne strážim, kam vylievam chemickú toaletu. Odpadovú vodu a splašky
nikdy nevylievam pod karavan alebo na miesto, ktoré nie je na to určené.
14. Nerobím ostatným, čo sám nemám rád
15. V prípade núdze vždy pomôžem ostatným karavanistom !
Telefónne čísla, ktoré vám môžu pomôcť:
Tiesňová linka 112

Hasiči

Polícia

Záchranka 155

158

Diaľničná patrola 0800 100 007

150

Mestská polícia 159
Horská služba

Vaša asistenčná služba :

18300

