SÄKERHET OCH TRIVSEL för
TILLFÄLLIGA GÄSTER
på CC: S CAMPINGAR

Dessa anvisningar gäller fr.o.m.
sommarsäsongen 2011

VÄLKOMMEN TILL VÅR CAMPING!
Här är några punkter som gäller både säkerhet och trivsel på Caravan Club:s campingar. Ta
kontakt med campingvärden om du är tveksam eller undrar över något.
1. Vid ankomst till campingplatsen skall anmälan ske i receptionen eller till campingvärd.
2. CC-medlem skall på begäran kunna visa upp medlemskort. Internationella campingkortet
(CCI) samt samarbetspartners medlemskort gäller också.
3. Vid elanslutning får endast godkänd kabeltyp för utomhusbruk användas. Den ska vara av typ
AO7BB-F (REVE) eller HO7RN-F (RDOE, RDOT) eller av likvärdigt slag. Kabelarean är 3 x
2,5 mm2 och längden på kabeln max 25 meter. Anslutningsdonen ska vara av industrityp (blå)
med 16 A märkström.
Eventuell sladdvinda måste vara helt utrullad och elapparater i förtältet måste vara godkänd för
utomhusbruk.
4. Under sommarsäsong skall slutet spillvattenkärl för campingfordonet användas. Vid
vintercamping gäller hink eller liknande.
5. För att alla ska trivas vill vi att tystnad skall iakttas mellan kl. 23 – 07. Lokala avvikelser kan
förekomma, t ex vid helger eller gemensamma arrangemang.
6. Bollspel är tillåtet på anvisade platser.
7. Husdjur ska vara kopplade. Rastning är tillåten på platser som anvisas för detta ändamål eller
utanför campingen.
8. Personlig hygien, disk- bil- och klädtvätt utförs på platser som är anvisade för ändamålet.
9. Sopor, latrin och gråvatten töms på anvisade platser
10. Stor försiktighet och hänsyn iakttas med eld och vid grillning. Engångsgrill användes på
skyddande underlag. Använda engångsgrillar och använt grillkol kastas i därför avsedda kärl.
11. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än nödvändigt.
Maxhastigheten är gånghastighet (max 10 km/tim).
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12. Privat försäljningsaktivitet, reklam, utställning, visning och därmed sammanhängande
åtgärder får inte förekomma inom campingplatsen. Undantag kan meddelas av
riksstyrelsen/sektionsstyrelsen.
13. Är det är något du är nöjd med eller missnöjd med på din plats eller har synpunkter på vill
vi att du kontaktar campingvärden så vi får en chans att rätta till ev. fel. Om någon bryter mot
campingens regler har campingansvarige befogenhet att avvisa vederbörande från campingen.
14. Vid avresa vill vi att du städar platsen efter dig.

Tack för besöket och Välkommen tillbaka! Kör förståndigt och ha en fortsatt trevlig resa.

Plats för
ritning över
campingen
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