
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

Σκοπός του κανονισμού είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των κατασκηνωτών. Η είσοδος και η παραμονή σας στο Camping σημαίνει 
την αυτόματη αποδοχή των παρακάτω όρων
Για την υπεύθυνη και άμεση αντιμετώπιση των παράπονων και παρατηρήσεων σας παρακαλούμε, να αναφέρεστε στη ρεσεψιόν 
και μόνο.

1.Η1.Η είσοδος στο camping γίνεται από τη Reception από τις 08:00 μέχρι τις 23:00 . Οι κατασκηνωτές κατά την είσοδο τους στο Camping 
οφείλουν να παραδώσουν το διαβατήριο ή την ταυτότητα τους μέχρι της στιγμή της αναχώρησής τους.
2.Οι αναχωρήσεις θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 12:00 μ.μ.. Μετά τις 12:00 μ.μ. θα χρεώνεται τιμή διημέρευσης σε περίπτωση 
περεταίρω παραμονής στο Camping.
3.Ο χώρος κατασκήνωσης υποδεικνύεται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο υπάλληλο του Camping. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται μόνο 
ύστερα από άδεια της Διεύθυνσης. Για την  τοποθέτηση δεύτερης σκηνής και γενικά πριν από κάθε αλλαγή της αρχικής 
κατάστασης, που γνωρίζει η Reception, πρέπει πρώτα να ρωτήστε.
4.4.Κάθε αλλαγή στον αριθμό των ατόμων πρέπει να δηλώνεται άμεσα στην Reception. Κάθε νέο άτομο θα χρεώνεται επιπλέον.
5.ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΣΤΟ CAMPING ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΠΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΩΡΑΣ (έξι -6- ώρες) ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. 
6.Η είσοδος στο Camping με αυτοκίνητο επιτρέπεται από τις 8:00 το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ. Η κίνηση των αυτοκινήτων εντός 
του κάμπινγκ επιτρέπεται μόνο κατά τις ώρες αυτές. Τις υπόλοιπες ώρες η είσοδος απαγορεύεται και τα αυτοκίνητα θα μένουν 
στο Parking (έξω από το Camping).
77.Η είσοδος στο χώρο του Camping επιτρέπεται μόνο στα αυτοκίνητα των κατασκηνωτών των οποίων η ταχύτητα κυκλοφορίας 
απαγορεύεται να ξεπερνάει τα 5χλμ την ώρα. Δεν επιτρέπεται ξανά η είσοδος στο κάμπινγκ σε οδηγό, που έχει υπερβεί το όριο 
ταχύτητας. Επιπλέον ο φύλακας του κάμπινγκ, έχει δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδο σε οδηγό, που κατά την εκτίμηση του, έχει 
καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ ή άλλων ουσιών.
8.Το αυτοκίνητο σταθμεύεται υποχρεωτικά στους καθορισμένους χώρους parking του camping.
9.Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας (14:00 έως 17:00  και 23:00  έως 08:00 ) ο κάθε κατασκηνωτής είναι υποχρεωμένος να μην διαταράσσει 
την ησυχία των άλλων.
110.Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων που επισκέπτονται το Camping, θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του 
κατοικίδιου. Τα κατοικίδια πρέπει να είναι με λουρί και υπό την ευθύνη και εποπτεία των ιδιοκτητών τους. Δεν επιτρέπεται να 
κυκλοφορούν ελεύθερα ή να εισέρχονται στη θάλασσα (σύμφωνα με τον κανονισμό του Λιμενικού Σώματος) και στους χώρους 
εστίασης. Οι ιδιοκτήτες, υποχρεούνται να συλλέγουν τα περιττώματα των κατοικίδιων. Το Camping ουδεμία ευθύνη φέρει για 
κατοικίδια που διαφεύγουν την προσοχής και της εποπτείας των ιδιοκτητών τους.  
11.Κατά την απουσία από τον κατασκηνωτικό χώρο θα πρέπει να αφαιρείται η σύνδεση του τροχόσπιτου με το ηλεκτρικό δίκτυο.
1212.Οι κατασκηνωτές είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου τους και παρακαλούνται να διατηρούν το χώρο του camping 
καθαρό και να χρησιμοποιούν τα ειδικά δοχεία απορριμμάτων. Σεβαστείτε την φύση & μην κάνετε κακό στα δένδρα & φυτά 
ρίχνοντας σ’ αυτά βρώμικα νερά.
13.Επίσης απαγορεύεται το πλύσιμο πιάτων και ρούχων στις βρύσες των θέσεων που χρησιμοποιούνται μόνο για πόσιμο νερό. Οι 
παραπάνω ενέργειες επιτρέπονται μόνο στις ειδικές εγκαταστάσεις,
14.Οι κατασκηνωτές και οι επισκέπτες αυτών είναι υπεύθυνοι για κάθε ζημιά στις εγκαταστάσεις, τις συσκευές και γενικά στο 
χώρο του Camping. Υποχρεούνται δε σε άμεση αποκατάσταση της ζημιάς. 
15.15.Για την εύρυθμη λειτουργία, την ασφάλεια των κατασκηνωτών και την συνολική αισθητική εικόνα του camping απαγορεύεται 
αυστηρώς η οποιαδήποτε επέμβαση – προσθήκη, τόσο επί του κατασκηνωτικού χώρου όσο και επί του κατασκηνωτικού μέσου 
όπως η κατασκευή σκεπής, περίφραξης, αποθηκών μπάρμπεκιου ή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής ανεξαρτήτως υφής και 
υλικών εξαιρούνται τα τροχόσπιτα, οι τροχοσκηνες και οι ομπρέλες.
16.Η διεύθυνση έχει δικαίωμα να απαγορεύει την παραμονή ή την είσοδο στο Camping τους κατασκηνωτές ή επισκέπτες που δεν 
θα σεβαστούν τους κανόνες λειτουργίας του. 
17.Απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα φωτιάς στο camping και στην παραλία για μαγείρεμα ή για άλλους σκοπούς. 
1818.Ουδεμία ευθύνη φέρει η διεύθυνση σε περίπτωση πυρκαγιάς – θεομηνίας ή τρομοκρατικών ενεργειών.
19.Η Διεύθυνση του Camping δε φέρει καμία ευθύνη για απώλεια αντικειμένων λόγω κλοπής ή φθοράς. Παρακαλούνται οι 
κατασκηνωτές να φροντίζουν μόνοι τους για τη φύλαξη των αντικειμένων τους.
20.Αντικείμενα αξίας μπορούν να δοθούν για φύλαξη στη reception του Camping. (με απόδειξη)
21.Σε περίπτωση που ο πελάτης ασθενήσει από οποιαδήποτε αιτία, είναι υποχρεωμένος  να το αναφέρει αμέσως στη Διεύθυνση, 
προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.
22.22.Για κάθε έκτακτη ανακοίνωση οι κατασκηνωτές θα ενημερώνονται με ανακοινώσεις αναρτημένες στον ειδικό πίνακα ή από τις 
μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.
Ο κανονισμός αυτός ισχύει βάση του νόμου περί οργανωμένων κατασκηνώσεων.
Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο προσωπικό του κάμπινγκ, για να σας εξυπηρετήσουν.

Σας ευχόμαστε καλή διαμονή
Η διεύθυνση του Camping
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