
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.

• Κατοικίδια επιτρέπονται μόνο δεμένα και εφόσον ο ιδιοκτήτης φροντίζει να μην ενοχλούν τους άλλους 
πελάτες και για την συλλογή των περιττωμάτων τους. Απαγορεύεται η χρήση των κοινόχρηστων 
χώρων (WC, Ντους, κλπ) από τα κατοικίδια.

• 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 Condi-
tion.

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

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


