REGLEMENT FOR KOLBENSRØD CAMPING

1.

VI SKAL ALLTID KONTAKTES FØRST ved utsmykking av tildelt plass, som f.eks. platting, oppsetting av levegger,
beplanting, kutting av busker osv. Det er ikke lenger tillatt med thuja pga høy brannfare.

2.

Underlaget for platting inne i telt skal ikke være høyere enn 2x4’’. Det er heller ikke tillatt å heve/heise vognen.

3.

Det er kun tillatt med levegger av stoff, og den skal være 3 meter fra naboens vogn.

4.

All lek i lekeområdene skjer på eget ansvar! Barn har kun adgang i følge med voksne, og det er de voksnes
ansvar å påse barnas sikkerhet.

5.

Bil skal være plassert innenfor deres leieplass. Gjester parkerer ved parkering utenfor bommen.

6.

Ekstra telt på ”leieplassen” tillates ikke, heller ikke partytelt.

7.

Strømkabler skal være godkjent, oljefast 3 x 2.5mm . Sjekk at den er intakt og at ingen skjøter eller støpsler ligger
på bakken. Hvis den må graves ned, pga. gressklipping eller over vei, må den legges i rør. Alle skader/feil som
påføres campingplassens strømanlegg, som skyldes feil eller uriktig bruk av deres utstyr, belastes deg/dere.

8.

Salg av vogn på rot, utleie/bortleie/fremleie av vogn er ikke tillatt.

9.

Sjekk hvor din nærmeste brann-post/-slange er. Den er merket med en rød bøtte; gjør deg kjent med bruken.
Etter bruk, slipp ut trykket før du ruller opp slangen.
Viktig: Brann/vannposter skal ikke brukes til lek. Vannpost er til henting av vann.
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10. Plassen dere har fått tildelt forventer vi at dere holder ryddig. Gressklippere, raker og trillebår er tilgjengelig for
bruk. Gresset kan legges på anvist plass (skiltet). Ta veien til venstre etter bom, følg vei og på høyre side er det en
henger.
11. Søppel kastes i stålcontainer oppe ved bom; KUN HUSHOLDNINGSAVFALL! Alt annet må du/dere fjerne selv.
12. Lek og opphold på og ved toalettene er ikke tillatt. Hærverk på toaletter, campingområdet eller brudd på
reglementet, medfører bortvisning.
13. Hunder holdes i bånd, og det er ikke tillatt med hunder på stranda. Vis hensyn og bruk pose! Hunder luftes
utenfor campingområdet. Det er båndtvang fra 1.april til 1.august!
14. Bil- og motorsykkelkjøring skal være med lav hastighet. Ingen kjøring i tidsrommet mellom kl 23:00 – 07:00.
Parkering må da skje utenfor plassen.
15. Ved sesongslutt skal kun vogn/platting ligge igjen og alt løst må ryddes vekk. Utelys slås av når dere ikke er der.
Batteri for brannvarsler tas ut ved sesongslutt!
16. Alle som ønsker å investere i isolert fortelt; ta kontakt før dere kjøper. Vi må inngå en skriftlig kontrakt/avtale,
som inneholder visse regler for oppsett/demontering. Denne ligger tilgjengelig under «Informasjon» på vår
hjemmeside.
17. Ved at vi tar hensyn til hverandre og har en hyggelig tone, blir dagene triveligere for oss alle. Snakk med
”naboen” før dere setter i gang med det være seg; gressklipping, parkering, lek rundt vogner, osv. så unngår vi
eventuelle konflikter.
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