
Campingpladsreglement
Hjertelig velkommen 

på Campingplads Affolderner See

Vi er glade for Deres besøg og skal gøre os umage
for  at  gøre Deres  ophold  så  behageligt  som
muligt.  For  at  Deres  ophold  kan  forløbe
gnidningsløst,  bedes  De  være  opmærksom på
følgende regler:

1.  Ved  ankomst  bedes  De  henvende  Dem  i
receptionen  og  fremvise  gyldigt  id-kort,  kørekort
eller  pas.  Dette  reglement  er  en  del  af
indskrivningen. Med Deres underskrift accepterer De
reglementet.

2. Campingpriserne findes i den gældende prisliste.
Dagen før afrejsen skal De betale for hele opholdet.
Pladsen  skal  være  ryddet  senest  kl.  11:00  på
afrejsedagen, da der ellers må beregnes et ekstra
overnatningsgebyr. Pladsen bedes efterladt i reng-
jort stand.

3.  Campingpladsejeren påtager sig intet ansvar for
beskadigede  eller  bortkomne  genstande,  for  uheld
eller tilskadekomst af nogen som helst slags.

4. Campingpladsejeren hæfter ikke for skader, der
forårsages  af  tredjemand.  Benyttelse  af
campingpladsen sker på eget ansvar.

5.  Ved  placering  af  campingvogne,  telte  og  biler
bedes De følge lejrchefens anvisninger.

6. Det er ikke tilladt at grave grøfter eller indhegne
pladser.  Sørg  også  for,  at  teltpløkker,  barduner
eller andet campingudstyr ikke er til fare for andre.

7. De sætter sikkert lige så stor pris på renlighed
som vi gør. Derfor bedes De efterlade baderum og
toiletter rene. Børn under seks år må kun komme i
baderum og toiletter i følge med voksne. Tøjvask og
opvask  er  forbudt  i  disse  rum.  Her  bedes  De
benytte de dertil indrettede lokaler. 

8. Ved aflevering af Deres affald bedes De være
opmærksom på affaldssorteringen! Affaldsposer fås
ved  forespørgsel  i  receptionen.  Principielt  må  der

kun  afleveres  det  daglige  affald,  som  samler  sig
under opholdet på campingpladsen. Især storskrald
har  intet  at  gøre  i  containerne.  Flasker  kan
afleveres i containerne ved sportspladsen. 

9. Af sikkerhedsgrunde må der ikke tændes åben
ild.  Lejrbål  kan  efter  henvendelse  til  lejrchefen
afbrændes på en dertil indrettet plads direkte ved
Ederen. 

10. Støj og larm skal generelt undgås. Derfor bør
De altid indstille radio, fjernsyn og lignende så lavt,
at  De  ikke  forstyrrer  de  andre  gæster.  Dette
gælder  især  i  tidsrummene  fra  22:00  til  7:00
(nattero)  og  fra  13:00  til  15:00  (middagshvile).
Inden  for  disse  tidsrum  modtages  der  ikke  nye
gæster, og kørsel  må ikke forekomme på pladsen.
Det er ikke muligt at køre ind gennem bomanlægget i
disse tidsrum. 

11. Køretøjer må kun køre på de afmærkede veje og
kun med meget lav hastighed! 

12. Dyr på pladsen er kun tilladt efter aftale med
lejrchefen.  Tilladelsen  kan  til  enhver  tid
tilbagekaldes, hvis dyret udgør en fare eller er til
gene for andre. Hunde skal altid føres i snor. Det
er forbudt at medbringe dyr i baderum, på toiletter
og på legepladsen. Efterladenskaber fra dyrene skal
omgående fjernes.

13.  Vandhanerne  i  det  åbne  landskab  er  kun
beregnet til at tappe frisk vand fra. Det er strengt
forbudt at vande græsplæne eller vaske bil. Det er
ligeledes  forbudt  at  hælde  madrester  eller  andre
væsker fra husholdningen i ristene ved vandhanerne.

14. Campingpladsens ledelse har ret til at bortvise
gæster fra pladsen, hvis de ikke overholder dette
reglement.

Vi ønsker Dem et dejligt og rekreativt ophold på 
vores
Campingplatz Affolderner See


