Der skal være plads til alle på en campingplads. Vi beder dig
derfor læse og overholde nedenstående ordensregler, så alle kan
få et positivt ophold.
På en campingplads bor mange 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.

Ordensregler for Reersø camping
Ophold på pladsen
Lejrchefen har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer.
Lejrchefens anvisninger skal altid følges.
Du bedes vise andre campinggæster hensyn og være opmærksom på, at støjende adfærd
ikke er tilladt. Der må ikke være musik og unødig støj efter kl. 22:00 på hverdage og kl.
23:00 i weekend.
Tidspunkter for græsslåning, se venligst opslagstavlen.
Kørsel på pladsen er kun tilladt mellem kl. 07:00 og 22:00 og indskrænkes til det mest
nødvendige, og denne nødvendige kørsel skal altid foregå i skridttempo - 10 km/t.
Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efter brug efterlades rene og
ryddelige.
Rygning er ikke tilladt på toilet/bad- og køkken- faciliteter og i TV-stuen.
Affald skal sorteres i de opstillede affaldsbeholdere ved indkørslen til pladsen.
Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen.
Handel på pladsen må kun ske efter tilladelse fra lejrchefen.
Afbrænding af bål må ikke finde sted uden særlig aftale med lejrchefen.
Regler for enhedspladsen
Telte og campingvogne skal holde en afstand til enhedspladsens afgrænsning på mindst
1,5 meter, så der bliver mindst 3 meter mellem campingenheder.
Pladsen skal fremstå pæn og ryddelig. Der må ikke henstå affaldssække m.m.
Det er efter lejrchefens anvisning tilladt, at opsætte et opbevaringstelt på ca. 3 m².
Rummet under campingvognen må ikke bruges til opbevaring. Ting og materialer der ikke
bruges skal opbevares i opbevaringstelt.
Vogne der står med bagsiden ud mod vejen skal have skørt på, så man ikke kan se ind
under vognen.
Kun almindelige telte, markiser og fortelte til campingvogne må benyttes.

Antenner o.l. må ikke opstilles, og gravning på enhedspladsen må kun ske efter aftale med
lejrchefen.
Trailere må ikke opbevares på pladsen, men kan opbevares ude bag ved efter aftale med
lejrchefen.
Der udleveres max. 2 bom/badekort pr. enhedsplads.
El-forbrug afregnes efter den udleverede elmåler.
Campingpladsen hæfter ikke for skader som følge af strømsvigt.
Leg og boldspil
Campingpladsens legeplads kan benyttes mellem kl. 09:00 og kl. 22:00.
Boldspil og voldsom leg må ikke finde sted mellem telte og campingvogne.
Hunde
Hunde er velkommen, men skal de føres i kort line.
Luftning skal finde sted uden for pladsens område. Hav altid en plasticpose med, hvis
uheldet alligevel er ude.
Afrejse
Afrejsetidspunkt skal meddele receptionen i så god tid som muligt, især i perioder med
travlhed på pladsen.
Med mindre andet er aftalt med lejrchefen, skal din plads være ryddet og rengjort senest
kl. 11:00 (Hytte kl. 10:00) af hensyn til nyankomne gæster.
Ansvar
Campingpladsen kan ikke påtage sig ansvar for beskadigelse eller bortkomst af
campinggæsternes ejendele. Ved beskadigelse af egne eller medcampisters ejendele,
bygninger, materiel eller tilsvarende, kan skadevolder gøres ansvarlig efter de almindelige
erstatningsregler.
Ved overtrædelse af pladsens ordensregler, kan der ske bortvisning.
Natur og miljø
Vis hensyn og værn om både natur og miljø - begge dele er afhængige af din beskyttelse.

