
ORDENSREGLEMENT FOR STOLPESTAD CAMPING 
 

1. Alle avtaler om plassering gjøres i informasjonen. 
 

2. Til hver campingenhet/hytte er det kun beregnet en bil. Gjester/dagsbesøkende  må 
parkere på anviste plasser. 

 
3. Det skal være ro og orden på plassen. 

 
4. Søndag til fredag lukkes bommen kl.23.00 og åpnes kl.07.00. Det skal være ro i 

dette tidsrommet. Lørdag lukkes bommen kl.24.00.  
 

5. Plassen er uten ansvar for tap eller skade som påføres gjester under oppholdet. 
Skader på eller ødeleggelser av anlegget må erstattes. 

 
6. Barns unødvendig lek og opphold på toalettanlegget er ikke tillatt. Ei heller lek på 

taket. 
 

7. Gjester plikter å sette seg inn i forskrifter som vedrører brannvern, gass og 
eventuelle andre særbestemmelser. Brannslukkingsapparat må være installert i 
vognen, og batterier i røykvarslere må tas ut når sesongen avsluttes. Bruk av åpen 
ild på plassen er ikke tillatt. Griller kan benyttes, men med omtanke. 

 
8. Hunder skal holdes i bånd. De skal luftes på utsiden av campingplassen. 

 
9. Graving og nedfelling av jernstenger/påler og lignende er ikke tillatt på grunn av 

risikoen for ledningsskader. 
 

10. Det er kun tillatt med  en utelampe ved vogn/fortelt, og denne skal være koblet 
med fotocelle eller koblingsur slik at det lyser kun på kveld og nattetid. 

 
11. Campingvogn kan ikke selges med plass uten at dette først er avtalt med 

eier/ansvarshavende for plassen. Ved bytte til større vogn, må eier/ansvarshavende 
kontaktes.  

 
12. Framleie av vogn er ikke tillatt. Utlån kan kun finne sted etter avtale med 

eier/ansvarshavende for plassen. Campingvogneieren er ansvarlig for innmeldelse 
og at ordensreglementet overholdes. 

 
13. Båter skal flyttes opp på gulvene ved vognene. I sesongen skal båthengere 

plasseres på anvist plass. Båter som ligger på stranda vil bli ryddet /fjernet på eiers 
regning. Alle båter og bøyer må være merket med navn og plassnr. 

 
14. Ved avreise må det benyttede området etterlates rent og ryddig. Avreisetid er 

kl.12.00. 
 

 
 

ET HYGGELIG OPPHOLD OG GOD FERIE ØNSKES GJESTENE! 


