
Κανονισµός λειτουργίας Camping

• Ο πελάτης κατά την είσοδο του παραλαµβάνει την κάρτα εισόδου, η οποία πρέπει να είναι διαθέσιµη 
ανα πάσα στιγµή, την κάρτα σκηνής, η οποία πρέπει να αναρτηθεί σε εµφανές σηµείο της σκηνής και το 
αυτοκόλλητο µε  τον αριθµό θέσης το οποίο πρέπει να τοποθετείται στο αυτοκίνητο. Όλα τα παραπάνω 
πρέπει να παραδοθούν στη reception κατά την αναχώρηση για την έκδοση του λογαριασµού.

• Καµία αλλαγή στα στοιχεία της κάρτας εισόδου δεν γίνεται δεκτή. Κάθε αλλαγή (αναχώρηση – άφιξη 
ατόµου, αυτοκινήτου κλπ) δηλώνεται στη reception την ώρα που γίνεται και εκδίδεται νέα κάρτα µε τα 
νέα στοιχεία.

• Τα αυτοκίνητα των πελατών τοποθετούνται στην θέση Parking που υποδεικνύεται από την διεύθυνση.

• Η φιλοξενία επιτρέπεται µόνο εφόσον δηλωθεί στην Reception. Αυτοκίνητα επισκεπτών παρκάρουν 
στα Parking του Camping µόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

• Απαγορεύεται να καταλαµβάνετε χώρο του Camping έξω από αυτόν που σας έχει υποδειχτεί από την 
διεύθυνση.

• Την ηµέρα της αναχώρησης και ως τις 12:00 πρέπει να παραδοθεί η θέση και να εξοφληθεί ο 
λογαριασµός. Ο πελάτης µπορεί να παραµείνει στο Camping ως τις 17:00.

• Στην Reception του Camping υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων όπου υπάρχουν όλες οι πληροφορίες 
σχετικά µε την λειτουργία του Camping και των διαφόρων τµηµάτων (πύλη, ταµείο, mini market κτλ).

• Βοηθήστε να διατηρήσουµε τον χώρο καθαρό. Μην πετάτε αποτσίγαρα ή άλλα αντικείµενα στην άµµο 
και γενικά στον χώρο του Camping. Υπάρχουν παντού κάδοι απορριµάτων για τα σκουπίδια.

• Το Camping βρίσκετε µέσα σε ένα δάσος γι’αυτό και απαγορεύεται παντού το άνναµα φωτιάς για 
οποιοδήποτε λόγο στο χώρο του Camping και στην παραλία. Επιτρέπετε µόνο στις κοινόχρηστες 
ψησταριές.

• Τα κατοικίδια γίνονται δεκτά αλλά µε όρους. Επιβάλλεται να µην γίνονται επιθετικά ή ενοχλητικά, 
να µην περιφέρονται χωρίς λουρί και συνοδό και να υπάρχει πρόνοια για τα περιττώµατα τους. 
Απαγορεύεται αυστηρά να εισέρχονται στη θάλασσα, στους χώρους εστίασης και στους χώρους υγιεινής. 
Τις ώρες κοινής ησυχίας πρέπει να φορούν φίµωτρο. Σε περίπτωση που ο σκύλος ενοχλήσει τους υπόλοιπους
κατασκηνωτές, θα  αποµακρυνθεί αµέσως. Επίσης γίνεται δεκτός ένας συγκεκριµένος αριθµός κατοικίδιων. 
Το Camping διατηρεί το δικαίωµα να µην δεχθεί κατοικίδιο στους χώρους του εφόσον η διοίκηση κρίνει ότι
υπερβαίνει τον ανώτατο αριθµό που µπορεί να φιλοξενήσει. Τέλος τα κατοικίδια πρέπει να συνοδεύονται 
µε όλα τα νόµιµα χαρτιά τους ( π.χ. βιβλιάριο σκύλου) και να είναι εµβολιασµένα.

Ουδεµία ευθύνη φέρει η επιχείρηση σε περίπτωση κλοπής ,φθοράς κατασκηνωτικών µέσων, 
εξοπλισµού κάµπινγκ και αυτοκινήτων. Η τοποθέτηση πολύτιµων αντικειµένων εντός κατασκηνωτικών µέσων 
γίνεται µε ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η επιχείρηση δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για ζηµιές που προκαλούνται 
από καιρικά φαινόµενα, πυρκαγιές, θεοµηνίες ή τροµοκρατικές ενέργειες. Επίσης η επιχείρηση προσφέρει διαµονή 
στη φύση και δεν ευθύνεται εκτός των άλλων για οποιαδήποτε ατυχήµατα και βλαπτικές συνέπειες 
που προέρχονται από τις δραστηριότητες, την χλωρίδα, την πανίδα (έντοµα, ζώα, φυτά κλπ.), 
απρόβλεπτα γεγονότα, φυσικά φαινόµενα, τυχαία περιστατικά ή τη µη τήρηση του κανονισµού λειτουργίας.

• Μη µετακινείτε µέσα στο Camping το αυτοκίνητο ή τη µοτοσυκλέτα σας χωρίς σοβαρό λόγο.

• Όριο ταχύτητας µέσα στο Camping είναι τα 5 χλµ/ώρα.

• Απαγορεύεται η χρήση των ηχητικών του αυτοκινήτου στο χώρο του Camping.

• Η χρήση ραδιοφώνων, τηλεοράσεων, µουσικών οργάνων κλπ επιτρέπετε µόνο εφόσον η ένταση δεν 
ενοχλεί τους υπόλοιπους πελάτες του Camping.

• Απαγορεύεται να µετακινείτε τον εξοπλισµό του Camping (Τραπέζια, Καρέκλες, Ξαπλώστρες, Οµπρέλες 
κλπ) από το σηµείο που είναι τοποθετηµένα.

•

•

 Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος για Ηλεκτρικές Κουζίνες, Μάτια, Φούρνους, 
Air Condition.

-

•

•

 Ώρες κοινής ησυχίας: 00:00-08:00, 15:00-17:00.

Κλειστό κατασκηνωτικό µέσο σε θέση θα έχει ως ελάχιστη τιµή χρέωσης το κατασκηνωτικό 
µέσο συν την τιµή χρέωσης 2 ενηλίκων.

• Η είσοδος και η παραµονή στο Camping σηµαίνει και την αποδοχή των όρων του παρόντος 
κανονισµού.


