La Fam. Ferrer i el personal del Càmping l’Empordà aprofita l’ocasió per donar-li la benvinguda al nostre
càmping.

NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Tota persona que entri al Càmping està obligada a complir aquest reglament.
Horari de silenci i prohibida la circulació de vehicles dintre del Càmping de 24h. a 8h. Prohibida la circulació per TOT EL CÀMPING,
tret de casos excepcionals, d'urgència (ambulància, mèdic o similar).
- Horari d'obertura del Càmping i lliure circulació de vehicles de 8h. a 24h.
- La velocitat màxima permesa al Càmping és de 5Km/h.
- Les parcel·les hauran de quedar lliures i netes abans de les 12h., i els bungalows lliures i nets abans de les 11h., una sortida
posterior a la indicada suposarà el pagament d'una estada més. Per tal de calcular la factura de la seva estada es comptaran les nits
que vostè hagi passat al càmping. La factura la pot pagar el mateix dia de sortida o uns dies abans. Si canvia les dates de sortida
que vostè ha reservat, comuniqui-ho el dia d’arribada ja que si no li cobrarem el total de dies reservats.
- Admissió d’animals reservada. Cal disposar del Carnet de Vacunació i tenir-los lligats. No està permesa l’entrada d’animals als
sanitaris ni a la piscina. Els gossos hauran d’anar SEMPRE lligats, haurien de sortir del Càmping per a fer les seves necessitats i es
prohibeix deixar-los sols a la parcel·la.
- No s’admetrà l’entrada de menors de 18 anys que no vagin acompanyats d’un adult que sigui el seu responsable.
- Els menors de 10 anys hauran d’anar sempre acompanyats d'un responsable en totes les instal·lacions del càmping, en especial als
sanitaris i a les piscines.
- El vehicle es situarà a la parcel·la. No es permet netejar el cotxe dins la parcel·la, si ho desitja pot fer-ho al safareig de cotxes.
- Les visites als senyors clients del Càmping haurien de ser prèviament anunciades a recepció, el càmping es reserva el dret
d’expulsar les visites que no hagin passat per recepció. No es permeten visites entre les 24h i 8h.
- Queden prohibits totalment tots els focs que no es facin en barbacoes adequades per a tal finalitat i degudament controlades. S’haurà
de prestar especial atenció els dies de vent.
- Les escombraries hauran de POSAR-SE EN BOSSES i dur-les als contenidors d'escombraries existents a l'entrada al costat de la
Recepció.
- Es recomana no deixar objectes de valor o grans quantitats de diners a la caravana o tenda. La recepció disposa de caixes de
seguretat. Els campistes són responsables de les seves pertinences: cotxes, caravanes, bicicletes, etc.
- En cas que es desitgi clavar piquetes a una profunditat superior a 30 cm, es comunicarà abans a recepció.
- Es respectarà en tot moment el descans del veí i especialment a la nit.
- No s'accepten targetes de crèdit.
- El client farà ús degut de les instal·lacions del Càmping, procurant el bon manteniment de les mateixes.
- Qualsevol irregularitat en el bon funcionament del Càmping, es comunicarà immediatament a Recepció.
- El càmping no accepta grups, ja siguin de familiars o amics. Les parcel·les podran tenir com a màxim 6 persones.
- Dins les normes del càmping i per poder gaudir d’una bona convivència:
 Respecti les nostres flors, arbustos i arbres.
 Faci ús racional de l'aigua i l'energia, contribuirà a la conservació del medi ambient i a no malgastar els recursos naturals.
 Pengi la roba discretament.
 Ajudi'ns en la recollida selectiva d'escombraries, separi les escombraries segons la seva naturalesa ( paper / cartró, vidre,
envasos de plàstic, llaunes ) i dipositi’ls als contenidors destinats per a tal finalitat situats a l'entrada, al costat de la Recepció.
 Si tenen algun residu especial com poden ser fluorescents, bateries de cotxes, bombetes, pneumàtics de bicicletes, etc., ho
poden comunicar a la recepció del Càmping i l'empleat de manteniment del Càmping anirà a recollir-lo a la seva parcel·la.
- Les persones que no compleixin aquestes normes de règim interior, o les normes lògiques d'una bona convivència, seran convidades
a abandonar el Càmping i si no ho fessin en serien expulsades.
NORMES ESTRICTES:
El client es compromet a abandonar el càmping en cas de:
• Saltar la tanca del càmping, és a dir, sortir o accedir per algun punt que no sigui l’entrada del càmping.
• No respectar l’horari de tancament de la piscina.
• Que el propietari/a d’un gos hagi de ser avisat reiteradament per no complir la normativa sobre gossos del càmping.
• Manipulació d’alguna de les caixes de llum del càmping.
• No mantenir un volum baix de la TV o de la música, els veïns han de poder gaudir de tranquil·litat. Prohibits els aparells de
música i les TV a les terrasses i piscines.
Introduir persones al càmping sense l’autorització de la recepció.
-

Li agraïm la seva estada entre nosaltres i esperem que tingui unes bones vacances.
Atentament
Fam. Ferrer

