CAMPINGREGLEMENT Midtfyns Festival 2022
Adgang
For at komme ind på campingpladsen skal du have et campingarmbånd. Adgang til
campingområderne er kontrolleret og overvåget af camping-personale, som tillige er
behjælpelig med råd og vejledning.
Affald
Benyt affaldsstativerne eller affaldscontainerne for at holde pladsen ren og pæn, samt for at
mindske brandfaren. Det er dit ansvar, at din campingplads afleveres i samme stand som du
modtog den. Ved overtrædelse af dette fremsendes regning for rengøring på 800 kr.
Afstande
Campingvogne placeres efter anvisningerne fra campingvagterne, og vognene skal bakkes ind på
plads.
Hvis du ikke selv er i stand til at køre din campingvogn ind på campingområdet, må bilen gerne
køres ind på pladsen af en person uden festivalbillet. Campingbilletten skal blot kunne forevises i
bilen, og personen skal herefter forlade campingområdet.
Campingområdet åbner kl. 16:00 torsdag. Herefter må du ankomme med din campingvogn
underhele festivalen, dog ikke i tidsrummet kl. 22:00 til kl. 10:00.
Myndighedernes krav er 3m mellem hver vogn/enhed, og derfor er det ikke tilladt at slå fortelt op.
Teltområdet er inddelt i felter hvor du må slå dit medbragte telt op.
OBS: Ingen barduner eller andre genstande på brandvejene.
Aldersgrænse
Der henstilles til, at børn under 18 år ikke ligger alene på campingområdet.
Ansvar
Camping er på eget ansvar. Festivalen påtager sig intet ansvar for tyveri og hærværk.
Gas i campingvogn
Har din campingvogn F-gas installation, skal gasreglementet afsnit B-3 efterleves.
Vi forbeholder os retten til at bortvise campingvognen fra pladsen, hvis der ikke kan fremvises en
gyldig gas-attest ved forespørgsel fra servicepersonalet.
Husk at du i campingvogn maksimalt må have to flasker af 11 kg, hvoraf den ene skal være i
brug. Forefindes der ikke gasflasker i vognen og er regulatoren taget af efterlever du også
gasreglementet.
Grill og ild
Al brug af åben ild er strengt forbudt på campingområdet (kulgrill, trangia, fakler, levende lys
m.m.). Det er tilladt at benytte en CE mærket-godkendt gasgrill. Det er yderligere tilladt at
medbringe en gasflaske af max. 5 kg til brug til gas-grill.
Der vil være en grill-zone, hvis man ønsker at grille eller varme vand til fx. kaffe.
Vær opmærksom på, at myndighedernes afbrændingsforbud også vil gælde på campingpladsen.
Hvis forbuddet træder i kraft er gas-grill heller ikke tilladt.
Mad- og drikke
Det er tilladt at medbringe mad- og drikkevarer på campingområderne.

Nattero
Der er nattero mellem kl. 01 og 10. Det betyder, at der ikke må spilles musik, men hyggelig
snak og samvær er selvfølgelig helt ok.

Parkering
Campinggæsternes biler skal parkeres på parkeringspladserne udenfor selve campingområdet.
Parkeringsplads vil blive anvist af personalet.

Pavilloner
Opsætning af pavilloner er tilladt på teltpladsen, men tæller som en teltenhed, og skal
derfor have en pladsreservation.
Det er ikke tilladt at bruge pavilloner til overnatning.
Der må ikke forefindes polstrerede møbler i pavilloner, da det øger risikoen for brandspredning.
Campingstole og -borde må benyttes i pavilloner.

Strøm:
Der vil være mulighed for at få ladet sin telefon el.lign. op i campingreceptionen.
Opladning er på eget ansvar og festival vil og kan ikke tage ansvar for evt. ridser
eller skrammer. Tilslutning (kun mod betaling: til campingvogne og
autocampere.)
Kablet der skal tilsluttes festivalens el-installation skal være et godkendt gummikabel med en
længde på mindst 25 meter. Strømudtaget er et 230 Volt/16 Ampere udtag, men der kan kun
trækkes 2 Ampere på udtaget, eller cirka 500 Watt.

Midtfyns Festival forbeholder sig retten til, at bortvise campinggæster fra området samt inddrage
festivalarmbånd ved gentagne overtrædelser af campingreglementet.

