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Regler för säsongscamping
Välkomna till vår campingplats!
Vi hoppas att Du ska få det trevligt och skönt hos oss. Följande
ordningsregler är till för Din och de andra camparnas trevnad .
Betalning och avtal sommarsäsong
Vilken tomt man har bokat samt tiden för avtalet finns specificerat på fakturan. Husvagnen får endast stå
på platsen under avtalstiden. Avtalet upphör utan uppsägning vid avtalsperiodens utgång. Detta avtal kan
inte överlåtas av gästen utan campingens godkännande.
Anmälningsavgiften på 2500 kr ska vara betald senast på förfallodagen enligt faktura, tomten kan annars
avbokas och erbjudas till annan gäst.
Genom att anmälningsavgiften, alternativt hela avgiften vid sen bokning, erlägges godkänner gästen de
regler som finns i detta avtal och förbinder sig därmed att följa dessa. I och med att anmälningsavgiften
betalas blir också bokningen bindande. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid avbokning. Gästen kan
fram till 31 december avboka platsen utan kostnad utöver anmälningsavgiften. Vid avbokning senare
måste hela avgiften erläggas. Avbokning sker då skriftligt.
Hela säsongsavgiften (se faktura samt prislista) ska vara erlagd senast den 30 mars. Har avgiften ej
kommit campingen tillhanda vid denna tidpunkt och annan överenskommelse ej träffats får tomten inte
tas i bruk och platsen anses avbokad.
Avtalet för säsongscamping omfattar gästen som står för platsen samt dennes maka/make/sambo och
deras hemmaboende minderåriga barn. För övriga boende äger campingvärden rätt att ta ut
tilläggsavgift. Hyresgästen har ansvar för att anmäla om andra bor i vagnen och betala för det.
Tomten kan inte överlåtas eller uthyras av gästen. Det är inte heller tillåtet att hyra ut uppställd husvagn.
Skulle detta ske upphör avtalet med omedelbar verkan utan någon återbetalning. Efter överenskommelse
med campingvärden kan överlåtelse av plats ske i särskilda fall mot avgift. Sker överlåtelsen under tiden
10/6-10/8 är avgiften 6.500 kronor, övrig tid 2.500:-. Avtalet för tillträdande gäst gäller då bara
kvarvarande tid. Därefter erbjuds normalt platsen som ledig till samtliga gäster enligt gängse rutiner.
Tillträdande gäst skall erlägga betalning innan tillträde. Begärs inte slutavläsning av el övertar tillträdande
gäst betalningsansvaret för förbrukad el under avtalstiden. Ev avtal om båtplats upphör automatiskt om
gäst inte längre är säsongsgäst.
Vid brott mot detta avtal, eller campingens ordningsregler, och där avvisning har blivit aktuell, godkänner
gästen att vagn och övrig utrustning får flyttas av campingvärden på gästens risk och bekostnad.
El ingår med 400 kwh vid enfasanslutning. Överskjutande kwh faktureras i efterhand. För trefasanslutna
villavagnar ingår ingen elförbrukning.

Ankomst, avresa samt vistelsetid
Gästen ska inneha Camping Key Europe. Platsen får inte tas i bruk utan att incheckning skett.
Vid ankomst innan /avresa efter avtalad uppställning tillkommer extra avgift.
Om platsen lämnas tom skall detta omgående meddelas till campingvärden. Under gästens frånvaro kan
campingvärden hyra ut platsen till annan gäst. Campingvärden skall få kännedom om ny ankomstdag.
Återbetalning sker ej om gästen avflyttar före hyresperiodens utgång, ej heller då gästen temporärt
lämnar tomten tom.
Post kan förmedlas till campingen. Posten hämtas i postlådan för säsongsgäster. Vid eftersändning av
tidningar ska tidningen vara försedd med namn samt gärna också tomtnummer. För adress se nedan.

Tomtregler
Verandagolv får anläggas i eget valt material inom egen tomtgräns i marknivå. Husvagnen får ej byggas
upp, och minst ett hjul ska vara i marknivå. Golv/altan bygges med max 45mm regel (liggande) vid
markens högsta punkt. Det innebär att där golv är som närmast backen får inte golvets höjd överstiga
100mm. Sluttar marken får andra änden höjas så att golvet blir plant. Altan/Golv får inte byggas närmare
tomtgräns än 2m.
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Har du kommit överens med grannen om annan placering och brandavstånd därmed uppnås kan
undantag göras men tänk på att du då kan behöva ändra golvet om du får ny granne nästa år.
Planteringar och liknande får endast ske i kärl. Staket, och fasta vindskydd, eller andra anordningar får
endast uppföras efter särskild överenskommelse och endast när terräng eller liknande så kräver.
Maxhöjd är 70 cm. Om utförande ej tidigare godkänts för annan gäst skall skiss/ritning godkännas.
Tillfälliga vindskydd, hundnät och liknande som är lägre än 90 cm är tillåtet under förutsättning att det
tas ner i sin helhet när ingen vistas i vagnen.
Tillse att gasol och el utrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.
Egen installation av VVS eller el-anslutningar (utöver elanslutning till tomtens stolpe och/eller tomtens
avlopp) är inte tillåtet. Elanslutningen måste överensstämma med elsäkerhetsverkets regler. Husvagnen
får ej placeras närmare än två meter från tomtgränsen om denna gränsar till annan tomt (vid gräns mot
väg 1m). Om överenskommelse med granne som är säsongsgäst finns tillåts närmare uppställning under
förutsättning att brandavstånd uppfylls. Tänk på brandrisken! Endast textilt förtält är tillåtet.
Avloppsanslutning skall ske tätt och med vattenlås så att olägenhet för grannar inte uppstår. Debiteras
separat. Elanslutning måste ske enligt gällande lag. Observera! Oskarvad kabel med minst 2,5mm2
kabelarea mellan stolpe och vagn.
Villavagnar får endast placeras på särskilt förberett område med enbart villavagnsplatser, el och
avloppsanslutning.
Endast en bil per tomt, vagnen ska placeras på ett sådant sätt att en bil får plats på tomten. Eventuell
extra bil får stå på därför avsedd plats t.ex parkeringen ev. mot avgift. Missbruk av bomkort, tex för att
köra in flera bilar kan medföra att bomkortet avregistreras, och måste återlämnas. Avgift för säsongstomt
är upp till 100kvm, extra avgift tas ut för tomter över 100kvm.
Fråga om du är tveksam om vad du har rätt att göra, så undviker du problem/kostnader.

Iordningställande inför säsong, gräsklippning och allmän skötsel av campingtomt
Campingen ombesörjer gräsklippning av säsongstomt normalt under näst sista veckan i april om den är
tom.
Observera att om tomten är blockerad av kvarlämnat material eller ankomst före, så kan inte klippning
eller annan iordningställande från campingen utföras.
Gräsklippning av tomt under säsong utförs av säsongsgäst. Fria ytor som kan maskinklippas kan komma
att klippas av campingen.
Grusning och förändring av tomt får endast utföras i samråd med campingen.

Trivsel regler
Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än nödvändigt, och aldrig efter 22.00.
vid ankomst efter kl 22.00 parkeras bilen på parkeringen utanför campingen. All motortrafik skall ske i
promenadhastighet. Maxhastigheten på 10 km/h får ej överskridas!
En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan
kl.23.00-07.00 ska det vara tyst på campingen. Ordinarie ordningsregler anslås i/vid receptionen,
dessa regler gäller även för säsongsgäster.
Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. Använd lekplats och tomma gräsytor.
Hör med receptionen om du är osäker var lämpliga ytor finns.
Överträdelse av dessa regler eller ordinarie ordningsregler för campingplatsen, eller brott mot avtalet i
övrigt, kan föranleda omedelbar uppsägning av avtalet. Ingen ersättning återbetalas i dessa fall.
Information, bokning och synpunkter
Vi är angelägna om att din säsongstomt är så bra som möjligt och vi kommer därför att så långt det är
möjligt vara tillgängliga för hjälp, råd och synpunkter.
Bokning och information:
KustCamp Gamleby

KustCamp Ekön

Hammarvägen 10

Ekövägen

59432 Gamleby

61042 Gryt

0493-102 21

0123-40283

info@campa.se

ekon@campa.se

www.campa.se

