
 

 

Campingpladsens bestyrelse beder deres gæster om at læse campingreglerne igennem: 

 Kun registrerede gæster kan bo på campingpladsen. 

 Eget valg af campingplads er mulig, men på de nummererede teltpladsermed forpligtigelse 

for begrænset pladsbenyttelse, skal man tage hensyn til naboens plads. 

 Det er strengt forbudt at banke søm i træerne eller lave anden form for mishandling af 

træerne samt tage grus fra stranden, indhegne eller bygge. Bestyrelsen accepterer kun 

nogle typer for indhegning. Overtrædelse af denne regel kan medføre forbud til 

campingpladsen. 

 Check-in på campingpladsen er fra kl. 8.00 på campingpladserne, kl. 12.00 for gæster på 

teltpladserne, og fra kl. 16.00 for gæster i mobile homes. Check-out for gæster på 

campingpladserne samt teltpladserne er kl. 12.00, og senest kl. 9.00 for gæsterne i mobile 

homes. 

 Hav venligst altid din indkvarteringsblanket på dig. 

 Indgang med personlige køretøjer er kun muligt fra kl. 7.00 til kl. 23.00, og disse skal have 

et registreringsnummer. 

 Det er ikke tilladt at parkere personlige køretøjer udenfor indkvarteringsområderne. 

 Opsætning af telte er tilladt imellem kl. 9.00 og kl. 22.00. 

 Lejrbål er ikke tilladt ifølge loven grundet risiko for brand. 

 Lav venligst ikke lyde som muligvis kan forstyrre andre gæster, herunder også ment radio, TV 

samt musikinstrumenter. Der skal være ro og fred på campingpladsen fra kl. 23.00 til kl. 7.00. 

Der skal være eftermiddagsro fra kl. 13.00 til kl. 15.00. Overtrædelse af denne regel kan 

medføre forbud til campingpladsen. 

 Maksimumsfarten på campingpladsen er 20 km/t. Forgængere har førsteret i forhold til 

biler. 

 Gæsterne skal tage hensyn til renligheden af deres udlejede område. Skrald skal samles i 

plastikposer og derefter smides ud i containeren. Forlad venligst de sanitære faciliteter rene 

som du selv ønsker at finde dem næste gang. 



 

 

 Statuskontrol af inventar i hjemmene forekommer på afgangsdagen, og hvilken som helst 

skade eller forsvunden ting vil blive krævet tilbagebetalt. 

 Hundeejere skal registrere deres kæledyr i receptionen med kæledyrets vaccinations-ID. 

Hundeejere er pålagt at holde hunde i snor, og på campingpladserne skal hundene være 

fastbundet. Afføring fra kæledyr er ejerne pålagt at samle op. Overtrædelse af denne regel 

kan medføre forbud til campingpladsen. 

 Hvis du finder forsvundne/glemte ting, aflever dem venligst i receptionen. 

 Besøg er tilladte, så længe man registrerer sig i receptionen. For et kortere besøg på 

campingpladsen, er gæster pålagt at efterlade et gyldigt legitimationskort, som de får tilbage, 

når de forlader campingpladsen. 

 Hvis besøgende gerne vil blive mere end 2 timer, skal man betale for opholdet ved 

indgangen. 

 Spørg vores ansatte i receptionen for tilkobling eller afkobling af elektricitet. Vores ansatte er 

kvalificerede til at kontrollere installationen. Defekte elektronikinstallationer vil blive 

afkoblet af campingpladsens højspændingsnet. 

 Du kan opbevare smykker, penge og andre værdifulde ting i receptionen. 

 Vi tager ingen ansvar for forsvundne værdifulde ting. 

 Beregning og betalingsservicer kan ordnes dagen før afgang senest kl. 20.00. 

 Klagebog samt gæstebog kan findes i receptionen. 

 Gæster som ikke tager hensyn til campingreglerne og hvis opførsel forstyrrer stilheden samt 

andre gæster, vil blive nægtet at bo på campingpladsen. 

 


