
Kamp Regülasyonu

• Konuklar kamp alanına geldiklerinde resepsiyondan giriş kartını almalı ve alacakları kamp kartını 
çadırlarının üzerinde ve plakalarının yazılı olduğu stickerı da araçlarının üzerinde görünür şekilde 
taşımalıdırlar. Ayrılırken kartları teslim ederek faturalarını ve kimliklerini teslim alırlar.

• Giriş kartı detaylarında değişiklik yapılamaz. Yapılması gereken tüm değişiklikler (ayrılış, misafir 
girişi, araç girişi vs.) resepsiyon personeline bildirilir ve güncel detaylarla yeni bir kart çıkartılır.

• Konaklayan misafirlerin araçları, yönetim tarafından belirlenen alanlara park edilmelidir.

• Sadece resepsiyondan kayıt yaptıran ziyaretçiler kabul edilir. Ziyaretçilerin araçları sadece park 
alanında yer olması durumunda kabul edilir.

• Yönetim tarafından size ayrılan alandan fazlasını kullanmak yasaktır.

• Ayrılış günü tüm ödemeler 12:00’ye kadar yapılmalı ve kamp alanı boşaltılmalıdır. Müşteriler 
17:00’ye kadar tesiste kalabilirler.

• Katılımcılar kendi iyilikleri için çeşitli kamp tesislerinin açılış saatleri ile ilgili (Kapı, Bankamatik, Mini 
Market vs.) RESEPSİYON’da bulunan UYARI PANOSU’ndaki bilgileri dikkate almalıdırlar.

• Lütfen tüm alanları temiz tutmamızda bize yardımcı olun. Ne kamp alanına ne de plaja herhangi bir 
çöp atmayın. Çöpleriniz için çöp kutuları yerleştirilmiştir.

• Kamp alanı orman içinde yerleşik olduğundan, barbekü alanı haricinde kamp alanı ve plaj içerisinde 
ateş yakmak kesinlikle yasaktır. 

• Sadece tasmalı evcil hayvanlar kabul edilir ve hayvan sahibinden diğer konukları rahatsız etmemesi 
istenir. Ayrıca hayvanların pislettiği alanların sahipleri tarafından temizlenmesi istenir. Banyo tuva-
let gibi ortak alanlarda hayvanlara izin verilmez.

• Lütfen ciddi bir sebep olmadan kamp alanı içinde aracınızı ya da motorunuzu hareket ettirmeyin.

• Kamp sınırları içinde hız sınırı 5km/saat’tir.

• Kamp alanı içinde araçların müzik sistemleri kullanılmamalıdır.

• Konaklayan diğer misafirleri rahatsız etmediği müddetçe radyo, TV, müzik aletleri kullanılabilir.

• Kamp ekipmanları ve mobilyalarını (masalar, sandalyeler, şezlonglar, şemsiyeler vs.) orijinal yerler-
inden oynatmak yasaktır.

• ELEKTRİKLİ FIRINLAR, PİŞİRİCİLER ve KLİMALAR için elektrik kullanımı yasaktır.

• Lütfen şu saatler arasından mümkün olduğunca sessiz olunuz: 00:00 – 08:00, 15:00 – 17:00.

• Kamp alanına giriş yapıp kalmaya başlayarak yukarıda belirtilen GENEL KAMPÇILIK KURAL 
VE REGÜLASYONLARINI kabul etmiş oluyorsunuz.


