
COVID Q & A 

 

1. Kako bo na kampu poskrbljeno za varnost v povezavi s Covid-19? 

Katoliška mladina si prizadeva za ohranjanje zdravja in varnosti udeležencev. Zahvaljujemo 
se vam za vašo potrpežljivost, prilagodljivost in spoštovanje vseh protokolov. Na kampu se 
bomo držali določil, ki bodo takrat veljala v državi in jih boste prejeli po e-pošti pred 
dogodkom. Prosimo, da si jih preberete in upoštevate. 

 

2. Bomo morali na dogodku nositi maske? 

Nošenje mask je odvisno od določil, ki bodo takrat veljala v državi. V primeru obveznega 
nošenja mask v prostorih, bo moral za zadostno količino mask poskrbeti udeleženec sam. 

 

3. Bo za udeležbo na dogodku potreben negativen izvid testiranja na Covid-19? 

Predložitev negativnega testa bo potrebna, če bo tako odrejeno s strani države. 

 

4. Se lahko udeležim dogodka, če nekaj dni prej kažem simptome Covid-19 ali sem bil v 
stiku z nekom, ki je dobil pozitiven izvid? 

Ne. Oseba, ki kaže simptome Covid-19 ali je bila v roku 10 dni pred dogodkom v tesnem 
stiku z osebo, ki je bila pozitivna na testu, se dogodka ne sme udeležiti. Oseba, ki je bila 
izpostavljena virusu, vendar ne kaže simptomov, se lahko dogodka udeleži, če je v zadnjih 
6 mesecih prebolela Covid-19 ali je bila cepljena s polnim odmerkom cepiva. 

 

5. Kako je z vračilom sredstev, če plačam udeležbo na kampu, vendar se kasneje odjavim? 

Vplačana sredstva bomo vračali skladno s časom, kdaj bo udeležba odpovedana. 

- Če odpoveš do 1. 7. 2021, vrnemo 80 % vplačanih sredstev, 
- Če odpoveš do 1. 8. 2021, vrnemo 30 % vplačanih sredstev, 
- Če odpoveš po 8. 8. 2021, vplačanih sredstev ne vračamo, ker je tveganje za kritje 

stroškov preveliko. 

 

6. Kako je z vračilom sredstev, če Katoliška mladina odpove dogodek? 

Če bo dogodek zaradi nepredvidljivih okoliščin odpovedan z naše strani, vam bomo vrnili 
vsa vplačana sredstva. 


