Koncept standardizacije

KOLESARJEM PRIJAZNI PONUDNIK
Kategorija:

KAMPINGI

IME KAMPINGA: CAMPING ŠOBEC
VRSTA KAMPINGA
AVTOKAMP

SPECIALIZIRANI KAMP

GLAMPING

OCENITVENI LIST
Osnovna ponudba:
ustreza v delu* načrtovano*

vrsta
vstop s kolesom v kamp je možen brez doplačila zanj;
Kolesarski INFO kotiček na vidnem mestu v objektu ( sveže informacije o lokalni in
regionalni turistično-kolesarski ponudbi, javni prevoz, taksi, zemljevidi, prospekti, ipd.);
Informacije o kolesarskih servisih v lokalni in regionalni okolici;
Prostor z mizami in sedeži, ki ni del restavracije oz. gostišča v kampingu;
Servisno orodje za enostavno popravilo koles in polnjenje zračnic;
brezplačen WiFi;
Na spletni strani ponudnika objava standarda, ki ga ponuja;
povezava s spletne strani ponudnika na spletno stran https://www.gko.si/
oznaka KPP na vidnem mestu vhoda v objekt;

Standardna ponudba / vse storitve iz ”osnovne ponudbe” in še:
ustreza v delu* načrtovano*

vrsta
ločene parcele za kolesarje in druge nemotorizirane goste;
Možnost polnjenja baterij za E-kolesa;
kakovostna stojala za naslanjanje in zaklepanje koles;
možnost nakupa osnovnih in energijskih živil v območju ali bližini kampa;
možnost pranja koles;
Možnost sušenja oblačil in obutve
povezava s kolesarskim servisom tudi izven njegovega delovnega časa;

Nadstandardna ponudba / vse storitve iz ”standardne ponudbe” in še:
ustreza v delu* načrtovano*

vrsta
najem zaprtega prostora za shranjevanje koles;
najem šotora;
dostop do prostora za kuhanje;
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možnost pranja oblačil in obutve;
Organiziran prevoz kolesarjev, koles ali prtljage na: izhodišče kolesarske ture, transfer
do najbližje postaje javnega prometa, med nastanitvenimi obrati (opomba: prevoz je
lahko organiziran s podizvajalcem);
izposoja kakovostnih navadnih koles (tudi dogovor z lokalnim ponudnikom)
hitra polnilna postaja za E-kolesa na vidnem mestu in z naslonjalom za zaklepanje
kolesa;
izposoja kakovostnih E-koles (tudi dogovor z lokalnim ponudnikom)

DOPOLNITVE IN PREDLOGI
- vstop v kamp je za dnevne goste, tudi kolesarje, plačljiv
- zaenkrat ni miz za obiskovalce - kolesarje, so le klopi
- ni posebnega prostora za kuhanje, načrtujejo dolgoročno - če se bo izkazalo za potrebno

UGOTOVITVENI DEL
Na osnovi opravljenega ogleda na lokaciji ponudnika ocenjujemo, da KAMPING CAMPING ŠOBEC s svojo
ponudbo ustreza standardu:
OSNOVNA PONUDBA

STANDARDNA PONUDBA

NADSTANDARDNA PONUDBA

V dogovoru s ponudnikom smo določili datume, do katerih bo izvedel storitve označene v stolpcih ‘v delu’ in ‘načrtovano’:

31.3.2022

v delu (predvideni datum izvedbe)

30.6.2022

načrtovano (predvideni datum izvedbe)

Datum ocenitve kategorije na lokaciji: 19.11.2021

predstavnik ponudnika: Ana Rožič

ocenjevalec: Andrej Zalokar
organizacija: Studio Oreh, Kranj

Ocenitev opravljena po pooblastilu:
RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice Tel: 04 / 581 34 00
kontaktna oseba: Nina Kobal, koordinatorka projekta Gorensko kolesarsko omrežje, info@gko.si
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