
 
 
 

 

Registrering: 
Gæster eller andre personer, der kommer ind på campingpladsen, skal præsentere sig i receptionen med et gyldigt identifikationsdokument med et fotografi, for sig selv og for hvert medlem af deres gruppe med henblik på de 
lovmæssige registreringer.  

Registrerede personer får identifikationsarmbåndet, som er obligatorisk, personligt og det må ikke overdrages til andre; det er fremstillet i ikke-giftigt og allergivenligt materiale, det tillader øjeblikkelig identifikation og kan undgå 
gentagne og irriterende kontroller fra vores ansatte, der overvåger vores sikkerhed. Det hjælper med at undgå gentagne og irriterende kontroller fra vores ansatte, der overvåger sikkerheden; det giver mulighed for at reducere 
indgangen af uautoriserede og fremmede mennesker, der uden nogen titel bruger tjenester, der udelukkende er forbeholdt dig. 

Kunden opfordres til at vise eventuelle betalingskort tilhørende tilbudsordninger ved ankomsten. Tilbuddene kan ikke kombineres og begynder med levering af betalingskortet til modtagelsen; det er kun gyldigt for standardpladser 
og largepladser.  

Gæsten er forpligtet til at kontrollere nøjagtigheden af posterne, rapportere eventuelle uoverensstemmelser til ledelsen og på forhånd underrette om ændringerne såsom skiftet af tonehøjde, den formodede varighed af opholdet, 
personernes ankomst og afrejse (manglende overholdelse af dette bestemmelse resulterer i fortabelse af betalingsfritagelsen i fraværsperioden og betaling af den forfaldne turistskat). 

 

Besøgende:  

Ledelsen forbeholder sig ret til at give besøgende og gæster mulighed for at adgang i løbet af de planlagte dagtimerne, udelukkende til fods og uden medfølgende dyr, efter at et identitetsdokument er blevet leveret, med en 
kortvarig tilladelse (højst 1 time) forenelig med perioden og campingpladsens organisatoriske behov. 

Éndagsbesøgende har ikke adgang til swimmingpoolen 

Det er strengt forbudt for fremmede at komme ind på campingpladsen. Personer uden tilladelse, vil blive anklaget for ulovlig indtrængen i henhold til art. 614 i straffeloven. 
 

Bilen: 
Det er kun tilladt at komme ind på campingpladsen med et køretøj pr. standplads/mobilehome. Adgang af flere biler er kun tilladt til lastning/losning, hvorefter de skal parkeres udenfor på parkeringspladsen og tælles som 
ekstra biler. 

Køretøjets hastighed inden for turistkomplekset må ikke overstige 5 km/time.. 

 

Indkvartering: 

Standpladsen og boligenheden tildeles af receptionen. 

Af respekt for naboerne, af sikkerhedsmæssige årsager og for ikke at krænke den naturlige skønhed, der er typisk for en campingplads, skal alt udstyr, inklusive køretøjer skal placeres pænt inden for standpladsens grænser 
eller i det område, der støder op til boligen; 

Eventuelle ekstra lagner eller presenninger er ikke særlig velkomne på grund af deres uskønne indvirkning på miljøet. De, der placerer villatelte i deres standplads skal nøje respektere bilens parkeringsplads og mindsteafstanden 
på 200 meter til den nærliggende boligenhed. 

Udtjekning: 

Afrejse: kunden skal forlade strukturen på den sidste dag af opholdet inden for følgende tidspunkter: 

- kl. 12.00, hvis udstyret med en autocamper, campingvogn eller telt; 

- Kl. 10.00, hvis han/hun har boet i et mobilehome eller i en lejlighed. 

Ophold udover det fastsatte tidspunkt er kun tilladt i ekstraordinære tilfælde af force majeure, eller hvis det er aftalt på forhånd med administrationen . 

Betaling: betaling af opholdet skal ske senest dagen før afrejsedato, bortset fra betaling inden for to dage fra ankomst i tilfælde af reservation eller eventuelle forudbetalinger, der efter eget skøn er 

blevet opkrævet af ledelsen. 

 

Dyr: 
hunde er tilladt på standpladsen (i højsæsonsperioderne og i alle perioder med storst belaegning kun efter anmodning og reservation) under forudsætning af, at de ikke efterlades uden opsyn og ikke 
forstyrrer andres fred; 

det er forbudt at holde og medtage hunde i boligenhederne, på stranden, swimmingpoolen, søen, arenaen, legepladsen, supermarkedet og i tennis- og fodboldbanerne; 

de skal holdes i snor og ledsages uden for campingpladsen for deres fysiologiske behov.. 
 

Sikkerhed: 
Med henvisning til de nye brandregler skal campingvognen/teltet placeres midt på standpladsen, så området, der grænser op til de andre pladser, er mindst en meter, dette for at opretholde en 
minimumsafstand på to meter fra den tilstødende boligenhed. Vi minder dig om, at bilen skal parkeres på standpladsen. 

Den nye lovgivning understreger, at der skal være stor opmærksomhed på gasflasker, som ikke må udsættes for sollys og at det kun er tilladt at have én gasflaske per standplads. Camperen skal 
kontrollere gasforbindelsesslangen ofte. 

Brug af kulgrill er kun tilladt, hvis der opretholdes en sikkerhedsafstand på mindst 3 meter fra boligenheden, hvis det ikke forstyrrer naboerne, hvis terrænet er bliver beskadiget, og der udøves stor 
opmærksomhed mod ilden. 
 

Stilletid: 
Respekter venligst stilletid fra 23.00 til 08.00. Det er til enhver tid god praksis at moderere lyde og støj, der kan forårsage forstyrrelse og at fuldt ud respektere de andre gæster. 
 

 

Forbud: 
det er strengt forbudt: 

at besætte andre standpladser med køretøjet, også midlertidigt; 

kaste beskidt vand i mandehullerne, da vandet strømmer direkte i søen; 

at beskadige af vegetation eller udstyr; 

at ødsle med eller misbruge vandet; 

at bruge biler og motorcykler til at bevæge sig rundt på campingpladsen; 

at cirkulere i bil inde på campingpladsen mellem 23:00 og 08:00; 
 

 

 

Ansvar: 
De lokale myndigheder har besluttet, at separat indsamling af affald er obligatorisk, og dem, der ikke udfører denne type indsamling, kan pålægges en sanktion fra 50,00 til 150,00 euro. Alle kunder 
bliver bedt om at samarbejde og anvende de respektive glas-, papir-, plast- og vådkasser til affald; de er placeret på forskellige steder på campingpladsen; 

æsterne skal bruge toiletterne civilt og korrekt, og efterlade dem efter brug i de samme forhold, som de gerne vil finde dem; 

Ledelsen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader eller tyveri, som gæsterne måtte lide; 

Enhver, der bliver taget i at vandalisere turistkompleksets tjenester og udstyr, vil straks blive udvist. 

Voksne vil blive holdt ansvarlige for deres børns adfærd, ligeledes for børn efterladt i deres varetægt, der ikke bør forstyrre andre campinggæsters fred og sikkerhed. Ellers vil hele familien blive udvist 
fra campingpladsen. 


