Plassreglement Campingplassen Falas AS
Alle brukere av plassen plikter å sette seg inn i Plassreglementet og Brannforskriften for
campingplassen, og følge dette.
Hensikten med plassreglementet er å skape hygge og trivsel for alle på Campingen.
-

-

-

Det skal være stille på Campingområdet mellom 2300-0700.
Ingen bil/scooterkjøring på Campingområdet i dette tidsrom.
Der det ikke er plass til Tilhenger på egen tomt for parkering, så skal denne parkeres
ute på parkeringsplassen.
Besøkende med Bil/Scooter skal parkere ute på parkeringsplassen.
Vis hensyn til dine naboer, parker ikke til hinder for noen og begrens egen trafikk og
fart inne på plassen. Tenk på omgivelsene, kjør ikke unødvendig.
Sammenkomster som grilling og lignende inne på Campingområdet skal avsluttes
senest kl 2300 og eventuelt flyttes til Grillplass i skogen.
Alle plasser, strømuttak og strømmålere er nummerert.
Leietaker er ansvarlig for å bruke godkjent kabel 2,5 kvadrat Max 25 meter
med Cee kontakter i begge ender uten skjøt.
Leietaker kan selv skaffe hengelås og låse eget strømuttak når det ikke er i bruk.
Det er strengt forbudt å bruke noen annens strømuttak, dette er misbruk av tillit.
Hunder skal holdes i bånd på plassen, ekskrementer skal plukkes opp.
Dører i servicehuset skal alltid være låst.
Forlat servicehuset slik du ønsker å finne det.
Vogner skal parkers på langs eller i 90 grader ift veien.
Ønsker man å bygge spikertelt så skal målsatt planskisse forelegges utleier for
godkjenning, dette for å sikre at brannforskriftene overholdes.
Spikertelt skal ikke overstige 15 kvm.
Spikertelt skal males i tilsvarende farge som vogna.
Når vogna fjernes fra plassen skal plassen være ryddig og pen.
Plassen har en egen hjemmeside www.falas.no
Gode forslag, klager, ros og ris skal meldes til utleier skriftlig pr brev
(Falas AS, 9713 Russenes) eller via kontakt oss på www.falas.no, dette for å sikre en
god behandling av alle henvendelser.
Ved akutt behov så kan utleier kontaktes på Vakttelefon 950 15 111.
Ved uro/brudd på Plassreglene så vil det kun bli gitt en advarsel, deretter er det
bortvisning fra plassen.
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