FALSLED STRAND CAMPING
ORDENSREGLER

OPHOLD PÅ PLADSEN
Du bedes vise andre gæster hensyn og være opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt.
I tidsrummet kl. 23-07 skal der være ro på pladsen.
Under opholdet skal al kørsel indskrænkes til det mest nødvendige, og denne nødvendige kørsel skal altid foregå i
skridttempo (under 10 km/t).
Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes. Campingvogne skal være mobile, dvs. indregistreret
til kørsel efter færdselsloven eller være forsynet med ID-nummerplader.
Brandværnsforanstaltninger: Afstanden imellem campingenheder skal være mindst 3 meter.
De i handlen normalt forekomne læsejl må opstilles - privat hegning herudover af enhedspladsen er ikke tilladt.
Flagstænger, antenner o.l. må ikke opstilles, og gravning og beskæring af beplantning/træer eller lignende er ikke
tilladt.
Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen.
Handel på pladsen må kun ske efter tilladelse fra lejrchefen.
Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efter brug efterlades rene og ryddelige.
Containerpladsen ved parkeringspladsen skal benyttes til køkkenaffald, glas, metal og pap.
Det er IKKE tilladt at efterlade ting såsom storskrald, gasflasker, brugte batterier, campingmøbler, telte eller
lignende - hvis dette sker, bliver affaldet fjernet på campisten/gæstens regning.
De på pladsen opstillede affaldsbeholdere skal altid benyttes til småt affald.
Grill og bål skal foregå på de indrettede arealer ved henholdsvis køkkenbygningen og strandarealet. Der må under
ingen omstændigheder laves store bål og de skal altid være under opsyn. Når et bål eller en grill forlades, skal al ild
og gløder være slukket. Ved tørke må der ikke laves bål eller grilles på pladsen.

LEGEPLADS OG BOLDSPIL
Legepladsen er forbeholdt børn i alderen op til 12 år. Boldspil og voldsom leg må ikke finde sted på legepladsen eller
mellem telte og campingvogne. Boldspil skal foregå hvor det ikke er til gene for de øvrige gæster.

HUNDE
Hunde skal føres i kort line. De må ikke støje unødigt, og luftning skal finde sted uden for pladsens område. Hav altid
en plasticpose med, hvis uheldet alligevel er ude.

AFREJSE
Du skal meddele dit afrejsetidspunkt i receptionen i så god tid som muligt, især i perioder med travlhed på pladsen.

ANSVAR
Campingpladsejer og lejrchef påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes
ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de
almindelige erstatningsregler.
Overtrædes Campingreglementet, Lejrchefens anvisninger eller bestemmelserne i disse lejebetingelser, kan der ske
bortvisning fra pladsen.

NATUR OG MILJØ
Vis hensyn og værn om både natur og miljø - begge dele er afhængige af din beskyttelse.

