CAMPINGREGLEMENT Døllefjelde-Musse Marked
Pladsen åbner kl. 13.00 torsdag før St. Bededag
1. Der skal rettes henvendelse til Campinginformationen inden teltet/campingvognen opstilles.
Anvisninger fra Campinginformationen og af de bemyndigede personer - bl.a. vagtpersonalet skal følges.
Markedsforeningen forbeholder sig ret til, uden yderligere begrundelser at afvise/bortvise
gæster.
2.

Campingområdet er opdelt i 2 områder: Familieområde og Ungdomsområde.
På familieområdet forventes ro kl. 24.00. I ungdomsområdet kan ikke forventes nattero.

3.

Unge under 16 år har kun adgang sammen med deres forældre

4.

Telte og campingvogne må kun opstilles på de anviste pladser.

5.

Telte og lign. må være indtil 20 m2. pr. stk. Ved større enheder skal reserveres 2 pladser.

6.

Autocampere er IKKE tilladt på ungdomscamping.

7.

Hunde må ikke medbringes på ungdomscamping.

8.

Splatterpistoler og luftgeværer må ikke forefindes på campingområdet.

9.

Der må kun medbringes alm. campingudstyr. Generatorer og strøm fra bilbatterier er IKKE
tilladt.

10. Møbler og lign. brandbare genstande må ikke medbringes på campingområdet.
Undtaget herfra er soveposer, liggeunderlag og andet alm. campingudstyr.
Undtaget er endvidere faste installationer i campingvogne.
11. Der må max. bruges 1 stk. varmeblæser/elpanel pr. enhed.
12. Åben ild er absolut forbudt.
13. Der er opstillet skraldestativer og containere på pladsen. Disse skal benyttes.
Skraldesække kan afhentes i Campinginformationen.
14. Når campingenheden nedtages skal pladsen ryddes totalt for skrald.
I modsat fald kan forventes en opkrævning på 200 kr. for oprydning.
15. Der må kun medbringes mad- og drikkevarer til eget forbrug.
Fustageanlæg må ikke medbringes.
Mad- og drikkevarer må ikke medtages fra Campingområdet til Markedspladsen.
16. Salg på campingpladsen er ikke tilladt.
17. Parkering af biler og andre motordrevne køretøjer i Ungdomsområdet er ikke tilladt. Der
henvises til de alm. parkeringspladser.
18. Parkering af biler og andre motordrevne køretøjer i Familieområdet er kun tilladt i de dertil
indrettede områder.
19. Kørsel i campingområdet er ikke tilladt ml. kl. 20.00 - 08.00.
20. Campingvogne og campletter skal være indregistrerede for at få adgang.
21. Tyveri, hærværk, slagsmål samt anden grov opførsel vil blive anmeldt til Politiet og medfører
øjeblikkelig bortvisning.
22. Døllefjelde-Musse Marked påtager sig intet ansvar for tyveri og hærværk på medbragte ting.
Ophold på campingområdet er i enhver henseende på eget ansvar.

