
Fusha Nr. Kriteret                                                                                                                                                                          

1
Të paktën 10 parcela, ku « parcela » nënkupton vend qëndrimi i përkohshëm i karavanave/tendave,  (Tenda, 

vend për kamperin)

2
Të paktën 70% e hapësirës duhet të jetë për parkimin e përkohëshëm të camper/caravan, shtëpive të 

lëvizshme, tendave ose pajisjeve të tjera të marra me qira nga klientët.

3
30% e hapësirës duhet të jenë njësi të ndërtuara ose pajisje të palëvizhme kampingu për shërbimet e tjera 

ndaj klientit (recepsioni/ ambjentet sanitare/ restorant etj.).

4 Rrethim natyror ose artificial i vendosur rreth kampit.

5 Hyrje-Dalje e përshtatshme dhe e ndriçuar për automjetet në kamp.

6

Hyrja kryesore dhe i gjithë kampingu i pajisur me sinjalistikë rrugore për kufizim shpejtësie të lëvizjes së 

automjeteve në brendësi të kampingut (përfshirë police të shtrirë) dhe sinjalistikë për godinat e shërbimeve 

të ofruara.

7 Ndalim qarkullimi me automjete në brendësi të kampingut në orët e natës.

8 Lidhje me rrugët publike.

9 Rruga kryesore e brendshme me material të fortë (beton, pllaka guri, asfalt, zhavorr etj)

10 Shtigjet komunikuese me gjërësi të mjaftueshme (jo më pak se 1 m) dhe lehtësisht të përshkueshme

11 Të gjithë rrugët dhe shtigjet të jenë të ndriçuara dhe të mirëmbajtura.

12 Mbajtja e mbeturinave në kontenitorë të mbyllur largim i mbeturinave rregullisht.

13 Pajisja e të gjithë hapësirës së kampingut me kosha plehrash.

I. Të përgjithshme

Kapaciteti

SHTOJCA 4/c

Kriteret e detyrueshme - Kamping

Hyrje -dalja

Lidhjet dhe lëvizshmëria 

Hedhja e mbeturinave të 

ngurta dhe të lëngshme



14
Mirëmbajtja e rregullt e pajisjeve, mobiljeve dhe objekteve që ofrohen nga kampingu, në gjendje 

funksionale pune.

15 Kampingu duhet të dezinsektohet të paktën një here në vit.

16

Kampingu përmban një ambient për pritjen (recepsion), përcjelljen e klientëve dhe kontrollin e personave që 

vizitojnë kampingun, i cili ndodhet pranë hyrjes, i dallueshëm për klientet, i pajisur me një banak / një 

tavolinë e karrige.

17
Regjistrimi i klientëve të kampingut në një regjistër të veçantë, përfshirë identitetin e tij, nr. e 

pasaportës/kartës së identitetit, nr. e netqëndrimit, shtetësinë, rezidencën, gjininë dhe moshën.

18 Recepsioni mbahet pastër në çdo kohë.

19 Recepsioni është i pajisur me ngrohje, përveç kampeve që operojnë në verë.

20 Recepsion i hapur të paktën 8 orë, me orar të afishuar në ambientet e recepsionit.

21 Shërbimi i sigurisë përgjatë natës.

22
Numër telefoni i afishuar për personin përgjegjës, i cili është i arritshëm në telefon 24 orë për pushuesit e 

kampingut.

23 Recepsionisti ka njohuri bazë në të paktën një gjuhë të huaj. 

24 Sistem i sigurt për materialet me vlerë në zonën e pritjes

25 Kuti e ndihmës së shpejtë e pajisur siç duhet.

26 Shërbim telefoni publik në ambientin e pritjes dhe afishim i numrave të emergjencës. 

27 Shërbim interneti (ëi-Fi). 

28 Informacione dhe fletë palosje për zonën.

29
Për një akses të drejtpërdrejtë, në një vend të dukshëm në ambientin e pritjes, janë të afishuara rregullat e 

njësisë, të shtypura në gjuhën shqipe dhe angleze.

30
Afishim i planimetrisë së kampingut, ku reflektohet ndarja e parcelave të kampingut dhe i strukturave të 

shërbimeve.

31
Çmimet e të gjithë shërbimeve dhe të dhënies me qira të pajisjeve, janë të afishuara në vendin më të 

dukshëm, në ambientin e pritjes (recepsion).

32 Të paktën 2 vende parkimi në afërsi të recepsionit

33 Zona për vendosjen e mjeteve të lëvizshme të ndara zonat për tenda dhe zonat për karavan dhe kamper.

34 Hapësira për kampingun e sistemuar (pastruar nga bimët, gurët etj)

35
Kampingu i ndan parcelat sipas përmasave të njësisë së akomodimit duke respektuar të paktën 5 metra 

hapësirë të lirë në të gjitha anët e tendës/kamperit dhe karavanës. 

36 80% e parcelave duhet të ketë mundësi për furnizim me energji elektrike

III.   Njësitë bazë të akomodimit

Recepsioni

Parcelat

Mirëmbajtja

II.       Recepsioni dhe shërbimi i pritjes 



37

Nëse kampingu ofron edhe akomodim në shtëpi druri apo struktura të tjera të palëvizshme, këto të fundit nuk 

mund të jenë më shumë se 20% e sipërfaqes totale të kampingut dhe duhet të respektojnë kushtet e 

parashikuara për shtëpitë e drurit/vilat në aneksin mbi Resortet.

38
Në kampingjet që kanë mbi 50 njësi, nyjet sanitare (ëC dhe dushe) duhet të jenë të vendosura në dy hapësira 

të ndryshme të shpërndara për të mundësuar aksesin e lehtë nga të gjithë pushuesit e kampingut.

Për çdo 30 parcela, kampingu ka të paktën:

- 3 ëC per burra dhe 3 për gra

- 2 dushe për burra dhe 3 për gra

- 4 lavamanë me pasqyrë.

40 Për çdo 10 parcela shtesë, ka të paktën 1 tualet, dush dhe lavaman shtesë.

41
Ambientet sanitare duhet të kenë një largësi minimale prej 10 m nga parcelat, por gjithsesi në një largësi të 

përshtatshme dhe lehtësisht të arritshme nga të gjithë.

42 Dyer jotransparentë deri në lartësinë 2 m, të pajisura me sistem për mbylljen e derës.

43 Prizë energjie elektrike në afërsi të lavamanëve.

44 Furnizimi me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë.

45 Kontenitor mbeturinash.

46 Hapësira e dushit/kabina/ndarja e dushit nuk duhet të jetë me e vogël se 100x160 cm.

47 Mbajtëse peshqiri.

48 Mbajtëse rrobash.

49 Dysheme, tavane dhe mure të pastra.

50
Dyshemeja dhe muret e nyjeve sanitare është e shtruar me material jo të rrëshqitshëm dhe izolues nga uji, që 

pastrohet lehtësisht.

51 Pajisjet sanitare të pastruara dhe dezinfektuara.

52 Instalime funksionale (elektrike, hidraulike, etj).

53 Të kenë ndriçim të përshtatshëm.

54 Ventilim natyral ose mekanik.

55 Sistem ngrohje, përveç aktiviteteve që operojnë vetëm në verë.

56 Tualetet kimike lejohen vetëm nëse sigurohet shërbimi për pastrimin dhe mirëmbajtjen e tyre.

57 Në kabinë vendoset tabelë me emërtimin "kabinë kimike" në gjuhën shqipe dhe atë angleze.

58 Rubinet me ujë të ftohtë me tub fleksibël për pastrim.

59 Lavaman me ujë të rrjedhshëm

60 Ndriçim i përshtatshëm

61 Ventilim natyral ose mekanik

62 Dy lavapjata inoxi për çdo 50 vende kampimi.

Ambienti i dushit

Higjiena dhe kushtet e 

përgjithshme

Tualetet kimike (nëse ka)

Ambienti për larjen e enëve

IV.   Nyjet sanitare 

39

V. Ambienti për larjen e enëve dhe veshjeve personale

Parcelat

Të përgjithshme



63
Në ambientin për larjen e enëve vendoset tabelë me emërtimin "ambient për larjen e enëve" në gjuhën shqipe 

dhe angleze.

64 Zonë e mbuluar për larjen e enëve.

65
Deri në 50% të lavapjatave mund të zëvendësohen me makinë larëse në raportin 1 makinë larëse zëvendëson 

3 lavapjata.

66
Dy vaska për larjen e veshjeve ose një vaskë e pajisur me dy rubineta, me ujë të ftohtë dhe të ngrohtë për 50 

parcela.

67
Në ambientin për larjen e veshjeve vendoset tabelë me emërtimin “ambient për larjen e veshjeve” në gjuhën 

shqipe dhe angleze.

68 Zonë e mbuluar për larjen e veshjeve.

69
Deri në 50% të vaskave të larjes mund të zëvendësohen me makinë larëse në raportin 1 makinë larëse 

zëvendëson 3 vaska larëse

Shërbime 70
Mjedise ose struktura për ofrimin e ushqimit dhe pajisjeve bazë të nevojshme për kamping, nëse këto nuk 

mund të blihen në një dyqan/restorant tjetër jo më larg se një km nga kampingu.

Kampingjet me kapacitet mbi 50  deri në 100 njësi duhet të ofrojnë të paktën dy nga aktivitetet e listuara më 

poshtë

Kampingjet me kapacitet mbi 100 njësi duhet të ofrojnë të paktën tre nga aktivitetet e listuara më poshtë

VI. Elemente të tjera

Kampingjet me kapacitet deri në 50 njësi duhet të ofrojnë të paktën një nga aktivitetet e listuara më poshtë

71
Aktivitete sportive 

rekreative 

Ambienti për lavanderinë e 

veshjeve personale

Ambienti për larjen e enëve


