REGELGEVING
• Toegang tot de camping moet geautoriseerd zijn door de directie, na registratie van de
identificatiegegevens, zoals bepaald door de wet.
• De dagelijkse verblijfsprijzen worden vanaf de aankomst tot de volgende dag tot 10:00 geteld, waarna
één extra dag berekend zal worden.
• De bezetting van het kampeerplek en/of de parkeerplaats is onderworpen aan de toestemming van het
management.
• Van 14.00 uur tot 16.00 uur en van middernacht tot 8.00 uur is stilte voorgeschreven; het gebruik van
televisie en andere geluidsapparatuur wordt getolereerd alleen als het geluid erg laag is.
• Bezoekers kunnen maximaal één uur kosteloos verblijven, waarna het dagtarief toegepast wordt.
• Op 15 augustus zijn bezoekers op de camping niet toegestaan.
• Campers moeten voor de voorwerpen die zij bezitten zorgdragen, het management is niet
verantwoordelijk voor diefstal of schade, behalve voor de objecten die het zijn toevertrouwd en
geaccepteerd voor aflevering.
• De snelheid van voertuigen binnen het toeristisch complex mag niet meer dan 10 km per uur bedragen.
• Het is verboden om kokend water en reinigingsmiddelen op de planten te gieten en in het algemeen is het
verplicht om de vegetatie, het reinigen en de correcte bestemming van de kampeeruitrusting te respecteren.
• Kinderen moeten gevolgd bij het verplaatsen worden en gebruiken van de kampeeruitrusting, het
management wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen.
• Gasten dienen de procedure voor de gescheiden inzameling van afval te volgen, die gegeven aan de
ecologische oase wordt, die zich op de camping bevindt, volgens de aangegeven methoden.
• Wie verrast zal zijn om vandalisme uit te voeren aan de structuren en uitrusting van het toeristisch complex
zal onmiddellijk verdreven worden.
• Het is ten strengste verboden open vuur en barbecues aan te steken op de kampeerplekken, en in ieder
geval, buiten de daarvoor bestemde ruimtes.
• Toegang tot de dieren is alleen toegestaan als dit uitdrukkelijk is toegestaan door de directie.
• Het is niet mogelijk om vellen / hoezen van welke aard ook aan bomen te bevestigen of om structuren op

de grond te monteren, daarnaast tapijten en / of vloerbedekkingen moeten van strikt ademend materiaal
zijn, zoals schaduwdoek en niet linoleum en mag de vorm van de geïnstalleerde apparatuur niet
overschrijden.
• Naar het oordeel van het management kan iedereen die zich niet aan deze regels houdt of zich in strijd met
de regels van de civiele samenleving gedraagt, onmiddellijk worden afgewezen als ongewenste gast.

HET MANAGEMENT WENST FIJNE FEESTDAGEN AAN IEDEREEN

