
PLADSREGLEMENT 
Sanddobberne Camping 2023

Vi henstiller til at alle gæster biddrager til 
god stemning på pladsen ved brug af sund fornuft 
og almindelig hensyntagen.

• Campisten er ansvarlig for brandafstanden på min. 3 
meter til nærmeste telt/ læsejl/ campingvogn/ red-
skabstelt (1,5 meter fra skel). 

• Fibertex eller andet underlag må ikke være 
udenfor teltkanten.

• Undgå indhegning af grunden med stakit, snor 
el.lign. Der må heller ikke nedlægges fliser, 
etableres plantebede eller lægges gulvtæpper udenfor 
forteltet. Det er dog tilladt at sætte hundehegn op.

• El-ledninger skal være 1,5 kvadrat og af gummi.

• Afregning af strøm senest ved afrejse.

• Lejrchefen har til enhver tid ret til at kontrollere at 
måleren fungerer og er korrekt installeret, samt at der 
ikke er forbrug udenom måleren.

• Skraldespande udenfor campingvognen skal være af 
metal eller plastic med låg.

• I må have op til 10 fag læsejl.

• Spildevand skal ledes i spildevandstanke eller så-
kaldte lommer.

• Alt affald bedes sorteret efter skiltning. De opstillede 

affalds-beholdere må kun benyttes til almindeligt 
køkkenaffald. Andet affald (gl. stole, køleskabe, tæp-
per, fortelte mm) skal campisten selv køre på gen-
brugspladsen. 
Pap anbringes i de dertil indrettede bure.
Glas og papir skal i de grønne containere på P-pladsen.

• Campister skal sørge for, at deres gæster 
tjekker ind i receptionen.

• Hunde og andre husdyr skal holdes i snor (maks. 2 
meter) på pladsen, og det påhviler ejeren af rydde op 
efter dem. De må på ingen måde være til gene overfor 
andre gæster, og overtrædelse kan medføre bortvis-
ning.

• Der skal være ro på pladsen kl. 22 fra søndag til
 torsdag, og kl. 23 fredag og lørdag.

• Kørehastigheden på pladsen må ikke overstige 10km/t.

• Rygning er ikke tilladt i bygningerne og rygere bedes 
generelt tage hensyn.

• Sæsonen 2023 starter lørdag d. 25. marts kl. 12 og 
slutter søndag d. 22. oktober, hvor pladsen skal være 
tømt og ryddet senest kl. 18. 
Evt. efterladte genstande bliver fjernet for 
gæstens regning.

• Kontakt venligt kun lejrchefen (mobil: 23 610271) 
udenfor åbningstiden i nødstilfælde.

Legepladsen er forbeholdt 
campingpladsens gæster. 
Entrè for gæster udefra: 
25 kr. pr. familie.
Betal gerne i Receptionen, eller på 
Mobilepay 53989 (skriv navn, 
legeplads) udenfor åbningstid. 

Værsågod at bruge grillen
• Grillen bruges på eget ansvar
• Husk at gøre den ren :-)
• Sig til i Receptionen, hvis gasgrillen    
   løber tør for gas, tak.
• Grillen må kun flyttes efter aftale
• Betal gerne et beløb efter forbrug 
i Receptionen, eller på Mobilepay 
53989  (skriv navn, gasgrill).

Lån af Gårdhaven
Det vil stadig være muligt at reser-
vere Gårdhaven til arrangementer 
på op til 25 personer, men alle andre 
campinggæster har samtidig adgang 
til Gårdhaven. Dvs. at man ikke kan 
vise andre gæster væk. Gårdhaven er 
et fællesrum, ikke et festlokale. Der-
for koster det ikke længere penge at 
booke Gårdhaven, blot dagsgæste-
billetter som altid. Til gengæld skal 
det aftales i Receptionen om man 
bruger gasgrill og køleskab og beta-
ler for det, og det forventes at der er 
ryddet fuldstændig op og gjort rent 
efter en sammenkomst. Hvis dette 
ikke overholdes koster det et 
rengøringsgebyr på min. 250 kr. 

Bar og mad
Vi tilbyder at åbne baren for 500 kr., 
så I kan købe øl, vin, vand og kaffe til 
barens meget rimelige priser. Det skal 
bare aftales senest en uge i forvejen, 
så vi kan booke personale.
Det er også muligt at bestille mad i 
Køkkenet, spørg efter Ida 26 172603.

Vinteropbevaring
Vi har desværre ikke mulighed for 
vinteropbevaring, og alle vogne skal 
flyttes væk fra pladsen ved sæsonaf-
slutning. Vi henviser til Brian fra 
Odsherred Campingservice på 
tlf. 30 95 99 80 for evt. opbevaring 
af vognen.


