Himmerland Camping

Lille camping – få regler

En campingplads er som et lille samfund. Det er nødvendigt med regler, for at så mange som muligt skal
have så megen glæde ud af deres ophold som muligt. Ordensreglementet er ikke udtømmende. Det
tilsidesætter ikke normal god takt og omgangstone overfor ens medmennesker.
På en campingplads bor mange forskellige mennesker på et begrænset areal. De har forskellige vaner og
det er netop en del af charmen ved camping. Men det betyder også, at der nødvendigvis må gælde nogle få,
enkle regler, så man undgår, at nogle campister er til gene for andre.
Her er de gældende ordensregler på de godkendte campingpladser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udvis altid respekt overfor hinanden på pladsen
Begræns musik i forteltet efter kl. 22.00 – og undlad helt musik i forteltet mellem kl. 23.00 og 7.00
Der kan i specielle tilfælde, efter aftale med ejer, opnås tilladelse til musik ud over ovennævnte
tidsrum
Hunde- og kattehold på pladsen er tilladt, dog kun hvis dyrene holdes i snor. Hundeluftning er ikke
tilladt på pladsens camping areal
Det er ikke tilladt at forrette sin nødtørft i de levende hegn på og omkring pladsen. Der henvises til at
benytte toiletterne. Dette gælder alle campister og gæster i vores hytter
Almindeligt husholdningsaffald skal afleveres i de opstillede affaldsstativer/containere. Dunke,
papkasser og større ting må ikke smides i containerne
Parkering må kun ske på det afmærkede parkeringsareal foran informationen eller på ens egen
standplads. 1 bil pr. enhed. I særlige tilfælde kan ejer anvise alternative parkeringspladser
Trailer må kun forefindes på pladsen ifm af- og pålæsning. Derefter skal den parkeres på P-pladsen
Opstår der tvivl om reglement, rettes der henvendelse til ejer

Ophold på pladsen
Ejer har ansvaret for at ro og orden er til stede, hvis der opstår problemer. Ejers anvisninger skal altid
følges. Vi beder dig vise andre campinggæster hensyn og gør opmærksom på, at støjende adfærd ikke er
tilladt. I tidsrummet kl. 23.00 – 07.00 skal der være ro på pladsen.
Under opholdet skal al kørsel indskrænkes til det mest nødvendige. Al nødvendig kørsel skal altid foregå i
skridttempo (under 10 km/t).
Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes. Telthuse med faste vægge, vinduer og
døre er ikke tilladt. Campingvogne skal være mobile, dvs. indregistreret til kørsel efter færdselsloven eller
være forsynet med Campingrådets grønne ID-nr.
Det er efter ejers anvisning tilladt at opsætte et opbevaringstelt (ca. 3 m²).
Læsejl må ikke opstilles - privat hegning er kun tilladt med trådhegn og efter aftale med ejer.
Flagstænger, antenner o.l. må ikke opstilles. Gravning på enhedspladsen må kun finde sted efter aftale
med ejer.
Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen.
Handel på pladsen accepteres kun, hvis ejers tilladelse foreligger.

Fællesfaciliteter - dvs. toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efterlades i samme stand, som du ønsker at
forefinde dem, hvilket vil sige rene og ryddelige. De på pladsen opstillede affaldsbeholdere skal altid
benyttes.
Bilvask må kun finde sted på bil vaskepladsen (p-plads ved vandhanerne) eller på et andet af ejer anvist
sted.
Leg og boldspil
De fleste campingpladser har egen legeplads og boldbane. Hjælp dine børn med at finde de steder, hvor
der må leges eller spilles bold. Boldspil må ikke finde sted mellem telte og campingvogne.
Hunde
Såfremt hunde og katte har adgang til pladsen, skal de føres i kort line. De må ikke støje unødigt og
luftning skal finde sted uden for campingpladsens område. Hav altid plasticposer med, hvis uheldet
alligevel er ude.
Afrejse
Du skal meddele ejer dit afrejsetidspunkt i så god tid som muligt, især i perioder med kø.
Medmindre andet er aftalt med ejer, skal din plads være ryddet og rengjort senest kl. 11.00 på
afrejsedagen af hensyn til nyankomne gæster. Hytter skal være ryddet senest kl. 11.00 på afrejsedagen.
Ansvar
Campingpladsejerne påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes
ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, gøres ansvarlig efter de
almindelige erstatningsregler. De fleste campinggæster er naturligvis hensynsfulde i deres optræden.
Sanktioner mod de få, der ikke overholder pladsens reglement, kan være bortvisning.
Natur og miljø
Langt de fleste campingpladser er beliggende midt i naturen og vi beder dig vise hensyn og værne om
både natur og miljø - begge dele er afhængig af din beskyttelse.
Med venlig hilsen
Ejerne
Mette & Mogens
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