Regler för säsongsuppställning
Här nedan finner ni några regler för att säsongscampa hos oss:
• Avtal: Inför varje säsong ska ett avtal upprättas mellan Orsa Camping och hyresgästen. Detta avtal ska vara påskrivet innan
ankomst och i två exemplar, ett till hyresvärden och ett till hyresgästen och ska innefatta namn, tomtnummer, yta och regler.
Avtalet upphör utan uppsägning vid avtalsperiodens utgång.
• Boende: Allt boende på Orsa Camping skall vara i fritidsändamål och du får därför inte vara folkbokförd på Orsa Camping.
Tomten kan inte överlåtas eller hyras ut av gästen. Säsongsplatsen får endast användas av hyresgästen med maka/make/
sambo och deras hemmavarande barn.
• El: Under vintern läses och faktureras elen månadsvis. Du är själv ansvarig för all elförbrukning. Använd endast godkända
elkablar och kopplingar. Det är inte tillåtet att gräva ner kablarna eller dra över väg.
• Ordningsregler: Alla gäster måste följa Orsa Campings ordningsregler.
• CampingKey Europe: Som boende gäst på vår camping måste du ha ett giltigt Camping Key Europé kort. Inför varje säsong skickar vi in uppgifter till SCR på alla våra säsongsgäster och ni kommer få ert kort hemskickat i brevlådan. Vid ankomst
debiteras ni för kortet.
• Brand: Minska risken för att brand ska uppstå genom att se till att ha brandsläckare eller brandfilt samt brandvarnare i
husvagnen. Kontrollera att slangar och kopplingar på gasolflaskan är hela och inte läcker. Gasolflaskor får aldrig ligga ner.
Gasolutrustning bör prov tryckas minst en gång per år. Grilla säkert genom att ställa grillen på ett plant och obrännbart
underlag och minst 1 meter från förtält och vagnen. När du ska slänga grillkol/engångsgrillar skall dessa läggas i speciella
kärl som finns vid sopstationerna.
• Uppställning: Husvagnen måste vara besiktad och godkänd och den skall kunna dras med personbil på allmänväg utan
särskilt tillstånd. Endast textilt förtält är tillåtet under sommartid. Fasta byggnationer såsom staket är inte tillåtet utan särskilt avtal. Uppställningsregler skall alltid följas och en uppställning skall alltid godkännas av campingvärden innan förtältet
sätts på. Ur brandsynpunkt måste avståndet mellan vagnarna vara minst 4 meter och till förtält 3 meter. Det är inte godkänt
att stå utanför sin tomtgräns.
• Bilar: Det är tillåtet att ha en bil per husvagn på campingområdet, och bilen ska parkeras innanför campingtomten.
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