
FALSLED STRAND CAMPING 
ORDENSREGLER 

OPHOLD PÅ PLADSEN 

• Fra kl. 22.00 til 07.00 er al motorkørsel forbudt på pladsen. I samme tidsrum er bommen låst. Ønskes udkørsel indenfor det nævnte 
tidsrum, henvises der til parkeringsarealerne udenfor bommen.  

• Af hensyn til børnene og gående trafik er max hastigheden 5 km/t på hele pladsen. Hastighedsbegrænsningen gælder også for cykler, der 
kun må benyttes på de anlagte veje.  

• Efter kl. 23 skal der være ro på pladsen. 

• Parkering med egen bil skal være på egen plads, under hensyn til naboer og brandveje. Det er ikke tilladt at parkere på ”tomme” 
nabopladser eller campingpladsens fællesarealer. Der må kun parkeres én bil på enheden. Øvrige biler henvises til parkeringsarealerne 
udenfor bommen. 

• Det er ikke tilladt at oplade el-biler eller andre elektriske køretøjer og batterier på pladsens strømstandere, herunder elcykler. 
Elinstallationerne kan ikke tåle belastningen. Overtrædelse medfører et gebyr på 2000 DKK samt afholdelse af eventuelle 
reparationsomkostninger. 

• Når man færdes på pladsen, skal det foregå på fællesarealer og anlagte veje/stier. Gå ikke gennem andres enhedspladser. 

• Børns leg på toiletter/baderum samt uhæmmet cykeladfærd omkring servicebygninger er ikke tilladt. Mindreårige skal altid følges af en 
voksen på baderum/toiletter.  

• Børn under 15 år skal altid ledsages af en voksen, når de benytter swimmingpoolen. 

• Brug af swimmingpool, legeplads og badebro er på eget ansvar. 

• 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. 

OPSTILLING OG PLACERING AF VOGN/TELT 

• Vogn/telt skal placeres således, at naboers placeringsmuligheder ikke forringes. 

• Der skal altid være minimum 1,5 meter fra vogn/telt til enhedspladsens skel. 

• Campingvogne skal være mobile, dvs. indregistreret til kørsel efter færdselsloven eller være forsynet med ID-nummerplader. 

• 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. 

BRANDVÆRNSFORANSTALTNINGER 

• Der skal altid være 3 meter imellem campingenheder (vogn eller telt). 

• 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. 

AFFALD 

• Containerpladsen ved indkørslen skal benyttes til affald. 

• Det er IKKE tilladt at efterlade ting såsom storskrald, gasflasker, brugte batterier, campingmøbler, telte eller lignende - hvis dette sker, 
bliver affaldet fjernet på gæstens regning.  

  



FALSLED STRAND CAMPING 
ORDENSREGLER 

 

HUSDYR 

• Husdyr er velkomne, men må ikke være til gene for pladsens øvrige gæster og støje unødigt. 

• Luftning skal finde sted uden for pladsens område. Husk hundeposen til opsamling af hundens efterladenskaber. 

• Husdyr skal altid være bundet eller i sikker hundegård. På pladsen føres husdyret altid i kort snor. 

• Husdyr må ikke medbringes på toiletter, køkkener, ved poolen og i andre indendørs faciliteter. 

LEGEPLADS OG BOLDSPIL 

• Legepladsen er forbeholdt børn i alderen op til 10 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. 

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 ordensregler, 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. 

• Smid ikke affald i naturen – heller ikke cigaretskodder. 

• Affald skal sorteres efter pladsens anvisninger. 

• Spar på energi og ressourcer: 

o Begræns vandforbruget når du bader – tag korte bade og sluk vandet når du påfører shampoo og sæbe. 

o Begræns vandforbruget når du vasker op – Lad ikke vandet løbe, men brug en balje/vasken. 

o Begræns strømforbruget – Vær opmærksom på dit strømforbrug og sluk lyset efter dig. 


