Naturistforeningen Sjælland
Solbakken Camping
Ordensreglement
Ved ankomst til Solbakken rettes, der straks, henvendelse til lejrchefen, der anviser plads til
campingenhed og parkering.









Afstanden mellem campingenhederne skal være minimum 3 meter.
Indhegning af pladserne er ikke tilladt.
Opstilling af læsejl og lignende med barduner nedtages ved solnedgang.
Ændring af pladsens udseende, terræn og inddeling er kun tilladt efter aftale
med lejrchefen.
Kørsel på pladsen er kun tilladt ved ankomst og afrejse eller efter aftale med
lejrchefen.
Fastliggere må kun køre på pladsen, i privatbil, 1 gang forår og 1 gang efterår.
Kun forsigtigt kørsel - vis hensyn og pas på børnene.
Bilen skal parkeres på P-pladsen. Solbakken har også en P-plads ved Sydmarksvej ca. 100 m. før campingpladsen.

Nøgenhed fordres i så vid udstrækning, det er muligt. Badetøj, undertøj og lignende
beklædning er ikke tilladt. Reglerne gælder både voksne og børn.
Generende, provokerende eller usømmelig adfærd er ikke tilladt. Vi taler pænt til hinanden og
hilser.
Tobaksrygning og brug af åben ild er ikke tilladt i plantagen, skoven bag ved bålpladsen, pga.
brandfare.
Besøgende, både til fastliggere og turister, skal straks ved ankomsten indskrives i gæstebogen.
Overnattende gæster, både til fastliggere og turister, skal straks ved ankomsten anmeldes til
lejrchefen.
Der skal generelt være ro på pladsen kl. 23.00 – 08.00 dog kl. 24.00 – 08.00 fredag og lørdag.
Bommen til pladsen er lukket kl. 22.00 - 08.00.



Har man behov for at skulle ind eller i ud i ovennævnte tidsrum, kan man kontakte
lejrchefen i informationens åbningstid for evt. udlevering af lånenøgle, eller man kan
parkere på P-pladsen ved Sydmarksvej

Fotografering og filmoptagelse: Se separat regelsæt.
Dyr på pladsen: Må kun opholde sig på pladsen hvis tilladelse er givet.
Hundehold: Se separat regelsæt.
Afregning: Skal finde sted til lejrchefen senest kl. 11.00 på afrejsedagen.
Efterladte effekter: Foreningen påtager sig intet ansvar for dette.
Lejrchefen er bemyndiget til at bortvise personer, der ikke overholder ordensreglementet. Bestyrelsen træffer efterfølgende den endelige afgørelse i sagen.
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