CAMPING BERGAMINIS LEDELSE ØNSKER JER EN GOD FERIE OG OPFORDRER TIL AT RESPEKTERE DE FØLGENDE REGLER
1.Ved ankomsten bedes gæsterne straks gå til receptionen for check in og fremvise identitetsdokumenter for alle ankomne
gæster.
2.Bungalows og mobilhomes er tilgængelige fra kl. 16.00 og skal fraflyttes kl. 10.00 med aflevering af nøgler i receptionen.
Standpladser skal fraflyttes kl. 11.00. Ellers debiteres der en ekstra overnatning.
3.Bungalows og mobilhomes skal returneres rene og ryddelige. Eventuelle skader, derforårsages under opholdet, skal
omgående rapporteres til receptionen. Det er forbudt at ryge i ferieboligerne.
4.Den reserverede periode skal betales fuldt ud, også i tilfælde af tidligere afrejse eller sen ankomst. Alle priser er eksklusive
eventuelle nye kommunale og / eller offentlige skatter.
5.Pladser, bungalows og mobilhomes tildeles af ledelsen og kan ikke bestemmes af kunden. Ledelsen kan tage gæsternes
ønsker i betragtning afhængig af tilgængelighed og forbeholder sig retten til at ændre disse ønsker,uden varsel. Indkvartering
af mere end et hold gæster på samme plads er ikke tilladt.
6.Bungalows og mobilhome inkluderer kun en parkeringsplads per boligenhed. Priserne på standpladser inkluderer en
parkeringsplads + telt eller en campingvogn + en parkeringsplads eller en autocamper. Anden bil, bådvogn eller andre vogne
medregnes separat.
7.Åbningstider for afregning ved kassen er fra 8.00 til 12.00 og fra 15.00 til 18.00.
8.Besøgende kan med tilladelse fra ledelsen efterlade. For besøg, der varer mere end en time, skal der betales dagpris.
Besøgendes køretøjer skal parkeres uden for campingpladsen. Besøgstiden kan ikke forlænges til efter 20.00.
9.Børn skal ledsages af deres forældre også i legeområdet og i swimmingpoolen. Læs reglementet forpolområdet. Børnene er
udelukkende forældrenes ansvar, også over for tredjepart, hvilket afskriver både ejere af campingpladsen og personalet fra
ethvert ansvar.
10. Kæledyr er tilladt og skal holdes i snor. Det er obligatorisk at rapportere ved ankomsten om tilstedeværelse af kæledyr,
som skal værecertificeret ved regelmæssig sundhedsdokumentation. Dyr er ikke tilladt i poolen og på toiletterne. Af
hygiejniske grunde skal ejerne altid lufte hundene udenfor og gøre rente efter dem. På campingpladsen findes der gratis
hundeposer.
11. Fra 13.00 til 15.00 og fra 23.00 til 7.00 skal stilletiden respekteres og forstyrrende lyde (fjernsyn, radioer, stereoanlæg, og
musikinstrumenter) skal undgås, selv i swimmingpoolen i åbningstiden.
12. Indkørslens port lukkes kl. 23.00, gågaten er altid åben. Efter dette tidspunkt, med respekt for gæsterne på pladsen, skal
bilen forlades udenfor pladsen.
13. Motorkøretøjer skal køre i ganghastighed inde på campingpladsen. Motorcykler skal trækkes eller med motoren slukket.
Vi råder cyklister til at gå forsigtigt inde i pladsen.
14. De kemiske toiletter for campingvogne og autocampere skal tømmes i de specielle afløb og efterfølgende vaske dem med
rigeligt vand efter tømning. Der må ikke anvendes andre rister eller afløb.
15. Bilvask er forbudt.
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16. Affaldssortering er obligatorisk og tilladt i henhold til de indikationer, der vil blive givet til dig ved indtjekning. Det skal
udføres med største omhu, da rigtig affaldssortering gør den endelige bortskaffelse mindre vanskelig. Området for
affaldsindsamling er under videoovervågning. Knus og bøj kartoner, dåser og flasker for at reducere deres størrelse.
17. Brug af grill er tilladt med respekt for andre gæster i nærheden. Af åbenlyse sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi
kraftigt, at du lokaliserer den nærmeste ildslukker inden du starter, slukker for kullene efter brug og smider dem i de passende
opsamlingsbeholdere. Ledelsen forbeholder sig den ubestridelige mulighed for at slukke for grillen, hvis der modtages klager
eller det anses for farligt at udføre aktiviteten.
18. Det er forbudt at tænde ild. Læs nødsituationsplanen, der vises på campingpladsen og placeringen af ildslukkerne.
19. Vandet på pladsen kan drikkes ved alle vandforsyningspunkter.
20. For at beskytte miljøet anbefaler vi at begrænse brugen af vaske- og rengøringsmidler, vand, energi og respektere
naturen, samt begrænse brugen af klimaanlægget, med vinduer og døre lukket. Ledelsen forbeholder sig retten til at tillægge
yderligere gebyr. Det er forbudt at fodre vilde dyr (svaner, ænder osv.), der hører til søens fauna.

Vi beder vores gæster om at bevare korrekt og høflig opførsel over for alle. Ledelsen står altid til rådighed i forbindelse med
afklaringer eller problemløsning.
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