Husregler Camping Jelling
For at gøre Deres samt andres ophold her på Camping Jelling så behageligt som muligt, bliver
følgende husregler følgt. (ønsker vi at følgende husregler følges/ skal følgende husregler følges)
Stilhed på campingpladsen
1. Af hensyn til sikkerhed og ro er tændte motoriserede køretøjer ikke tilladt på området
mellem kl.22:00 og kl.07:30. Knallerter, scootere og motorcykler må kun transporteres med
motoren slukket. Det kan muligvis tillades, efter samråd med lejrchefen, at kører på knallert,
scooter eller motorcykel med lav hastighed på campingpladsens veje.
2. For at bevare freden på og omkring campingpladsen, er det ikke tilladt at forårsage støj.
Lyden fra TV, radio og lignende skal ikke kunne høres udenfor campingudstyret. Forudsat at
andet er aftalt med lederen.
3. Lyde skal holdes til et minimum. Mellem kl.22:00 og kl. 07:30 bør der være stille.
Ansvar
4. Efterlad ikke Deres ejendele på campingpladsen eller i Deres bil uden opsyn. Camping Jelling
er ikke ansvarlig for tab, skader eller tyveri af Jeres ejendele.
5. Under Deres ophold gør De brug af Jellling Campings faciliteter og ejendele. Behandl venligst
tingene, som var det Deres eget.
6. Camping Jelling er bestemt ikke ansvarlig for skader, ulykker eller tab af ejendom eller andre
uregelmæssigheder i forbindelse med brug af stedet.

Respekt
7. På Camping Jelling behandler vi hinanden med respekt.
8. Campisten er ansvarlig for dens medcampisters og besøgendes handlinger. Campisten sikre
sig at de overholder reglerne for adfærd og andre krav på campingpladsen. For at bevare den
gode stemning og ro i lejren, formodes det at alle opfører sig på en måde, der på ingen måde
er til besvær for andre.
Pitch
9. En pitch gives efter aftale med lejrchefen, og hvis ønsket gives der gerne instruktioner
vedrørende placeringen af camping indkvarteringen.
10. Fremleje af indkvarteringen er ikke tilladt.
11. Pr. pitch er det tilladt et maksimum af 6 personer
12. Uafhængig camping blandt unge op til 21 år uden tilstedeværelse af den primære lejer er
ikke tilladt. (Undtagen for perioden under Jelling Festival)
Besøg
13. Besøgende af Camping Jellings campister bedes melde deres ankomst til receptionen ved
ankomst. Hunde af besøgende er ikke tilladt.
14. Biler af besøgende og overnattende gæster skal parkeres udenfor campingpladsen.

Receptionen
15. Receptionens åbningstider er vist ved indgangen dertil. Det er kun ved hastende tilfælde eller
nødsituationer at receptionen kan kolsulteres udenfor normal åbningstid. Lejrchefen er altid
tilgængelig på telefon: 51 68 93 03
16. Ved ankomst til campingpladsen er alle forpligtiget til at melde deres ankomst i receptionen.
Kæledyr
17. At have kæledyr på campingpladsen er tilladt for et gebyr, og kun muligt med tilladelse fra
lejrchefen.
18. Hunde skal til enhver tid være i snor. Vi beder Dem lufte dyrerne udenfor campingpladsen.
Kæledyr af besøgende er ikke tilladt.
Bil
19. Det er ikke tilladt at bruge bilen som transportmiddel på campingpladsen. For eksempel skal
gæsten parkere og forlade bilen, når han/hun går til receptionen.
20. Det er ikke tilladt at vaske bilen på Camping Jelling.
21. Det er kun tilladt at have én bil parkeret pr. lejet hytte eller pitch.
22. Det er ikke tilladt at parkere langs stier og tilkørselsveje. I tilfælde af nødsituationer skal det
på et hvert tidspunkt være muligt for redningstjenesten at nå ud til alle enheder på
campingpladsen.
23. Bilen skal stå på egen side. Den maksimale hastighed er 10km/t.
Affald
24. Det er forbudt at udlede spildevand udenfor de områder der er beregnet til dette.
25. For et bedre miljø, adskiller vi affald på Camping Jelling. Affaldssortering sker henholdsvis
som grønt og resterende husholdningsaffald, hvortil de beregnede affaldsposer bruges. Fulde
affaldsposer kan deponeres containerne, osm er lokaliseret rundt på pladsen. Hertil kommer
også papir, plast, glas og dåser samt småt metal, der seperat skal sorteres og placeres på de
udpegede indsamlingssteder. Kemisk affald og batterier kan leveres i receptionen.
26. det er ikke tilladt at placere storskrald i eller ved siden af en container.
27. Bortskaffelsen af storskrald, mursten og fliser skal tages hånd om af gæsten, hvis gæsten
skulle have ”glemt” at gøre dette, vil udgifterne til bortskaffelsen blive opkrævet af gæsten.
Toilet- og badeforhold samt generelle faciliteter
28. For at opretholde hygiejnen i de sanitære faciliteter, bør den efterlades pænt og rent efter
brug.
29. Børn under 5 år skal være ledsaget af en voksen for at gøre brug af de sanitære faciliteter.
30. Tømning af spande, kemiske toiletter og affald skal ske i de beregnede steder, som er til at
finde på pladsen.
31. Det er forbudt at ryge i alle offentlige bygninger.
32. Det er forbudt at engagere sig i og omkring de sanitære faciliteter ellers som den er beregnet
til.
33. Brugen af aggregater for produktion af elektricitet er ikke tilladt.

34. Brugen af haveslanger til at dræne vand er også forbudt i sanitære bygninger og offentlige
vandhaner.
35. Det er forbudt at opholde sig i sanitære bygninger uden rimelig formål eller på en besværlig
måde.
36. Det forventes, at gæsten rapporterer fejl eller mangler ved campingpladsens faciliteter til
lejrchefen.
Området
37. Den danske lov og andre bestemmelser gældende i Vejle Kommune, gælder også for
campingpladsen.
38. Alle campister skal kunne identificere sig.
39. Camping Jelling kan ikke holdes ansvarlig for brand, tab eller skade forårsaget af tredje part.
40. Brugen af legepladserne er på eget ansvar.
41. Det er strengt forbudt at lave ændringer på området og/eller plantning af campingpladsen. I
tilfælde af overtrædelse af dette forbud, er gæsten nødsaget til at reparere disse ændringer
på egen regning.
42. Gæsten er ikke tilladt at ændre formater og størrelser på campingpladsen uden tilladelse fra
lejrchefen. Hvis gæsterne har ønsker om ændringer, kan dette gøres til kende ved
receptionen, hvorefter en afgørelse skal træffes af lejrchefen i samråd.
Generelt
43. Renovering af campingvogne må ikke gøres i højsæsonen og kun på søndage. Mindre
renoveringer må kun gøres mellem kl.08:00-18:00 og skal være meddelt til receptionen.
44. Brugen af LPG cylindere er kun tilladt med et certificat.
45. Det er obligatorisk at have el og gas i orden i henhold til standarderne.
46. De er forpligtiget til at have ansvarsforsinkring, hvis der skulle opstå skade på tredjemand.
47. Klager bør indberettes og derefter blive æøst på en fornuftig måde.
48. Levering af varer, både private og erhvervsrelateret, skal altid rapporteres på forhånd i
receptionen. Uden tilladelse fra receptionen leveringen ikke tilladt på campingpladsen.
49. Det er ikke tilladt at handle på campingpladsen eller at organisere meningsmålinger eller
lignende., uden tilladelse fra lejrchefen. Overtrædelser rapporteres til politiet.
50. Ændringer af regler eller forpligtelser gjort af lejrchefen er kun gældende på skrift.
51. I tilfælde af at disse husregler ikke ...

Overtrædelse af husreglerne eller undladelse af at følge anvisningerne kan resultere i en
advarsel, nægtelse af adgang til de offentlige områder af Camping Jelling eller bortvisning fra
stedet.
Juridiske overtrædelser og forbrydelser vil blive anmeldt til politiet

