Route du Pont de Montvert
48400 FLORAC

Reglement van orde
Camper vrienden,
Welkom op Camping Le Pont du Tarn,
Alvorens de camping te betreden en om ongemakken te voorkomen, dient u
enkele minuten de tijd te nemen om het campingreglement aandachtig door te
lezen. Pas ze toe, zorg ervoor dat ze worden toegepast, zodat uw vakantie en die
van uw buren de best mogelijke is.
Degene die deze regels heeft gelezen, wordt geacht ze te hebben doorgegeven
aan allen die hem vergezellen (kinderen, ouders, vrienden of anderen).
De directie van de camping dankt u bij voorbaat,
Preambule: De gemeentelijke camping Le Pont du Tarn is bij prefectureel besluit
van 30 mei 2017 ingedeeld als 3*-camping met een capaciteit van 183
kampeerplaatsen, waarvan 39 huurplaatsen.
Openingsperiode: van midden april tot begin oktober (de opening kan vroeger
plaatsvinden, afhankelijk van de datum van de paasvakantie).

1 - Toelatingseisen :
Om een camping te mogen betreden en er zich te vestigen, moet u toestemming
hebben gekregen van de verantwoordelijke van de receptie of van de beheerder
Bij aankomst krijgt u een polsbandje. Om de veiligheid op de camping te
garanderen, verzoeken wij u het gedurende uw hele verblijf zichtbaar te dragen.
De toegang tot de camping is uitdrukkelijk verboden voor voertuigen met twee
assen.

2 - Politie formaliteiten :
Iedereen die ten minste één nacht in het kamp verblijft, moet eerst zijn
identiteitsdocumenten aan de receptie tonen en de door de politie vereiste
formaliteiten vervullen.
Minderjarigen die niet vergezeld zijn van hun wettelijke voogd, mogen niet op de
camping verblijven.

3 - Receptie:
De openingstijden variëren naargelang de tijd van het jaar en zijn
aangegeven op de deur van de receptie.
Het bevat informatie over de diensten van de camping, eten en drinken,
sportfaciliteiten, toeristische attracties in de omgeving en diverse adressen die
nuttig kunnen zijn.
Inkomende post zal daar beschikbaar zijn, evenals telefonische berichten, aangezien
persoonlijke mededelingen daar niet kunnen worden ontvangen. Voor uitgaande
post is er een brievenbus aan de linkerkant.
Een Europese stekker kan u worden geleend (afhankelijk van
beschikbaarheid), tegen een borg van €.25

4 - Royalty's :
De kosten worden aan de receptie betaald. Het bedrag staat aangegeven bij de
ingang van de camping en bij de receptie. Zij zijn verschuldigd naar gelang van
het aantal overnachtingen op de site. De campingdag wordt gerekend van
middag tot middag. Elke begonnen dag is verschuldigd.
De kampeerders worden verzocht hun bijdrage de dag voor hun vertrek te
betalen.

5 - Installatie, onderhoud en uiterlijk van voorzieningen :
De tent of caravan en al het materiaal moeten op de door de beheerder
aangegeven plaats worden opgezet.
Iedereen dient zich te onthouden van iedere handeling die afbreuk kan doen
aan de netheid, de hygiëne en het uiterlijk van het kamp.
Het is verboden verontreinigd water op de grond of in de goten te gooien. De
caravanners moeten hun afvalwater in de daarvoor bestemde installaties lozen.
Om hygiënische redenen zijn er geen vuilnisbakken voor zakken. De containers voor
huishoudelijk afval bevinden zich bij de ingang van de camping, breng uw
huishoudelijk afval daarheen na het gesorteerd te hebben: groen voor glas, geel
voor plastic, blikjes en alle plastic en kartonnen verpakkingen, bruin voor
huishoudelijk afval.
De sanitaire voorzieningen worden met zorg schoongemaakt. Bewoners en
bezoekers wordt gevraagd het werk van het schoonmaakpersoneel te respecteren.
Iedereen kan gebruik maken van een plamuurmes om de voorzieningen schoon te
houden. Elke anomalie kan aan de directie worden gemeld. Kinderen mogen alleen
onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van de sanitaire
voorzieningen. Het is ten strengste verboden in de sanitaire voorzieningen te
spelen.
Het is ten strengste verboden zich te wassen buiten de daarvoor bestemde
vuilnisbakken. Wasgoed moet worden opgehangen in de gemeenschappelijke
droogruimte. Tot 10 uur 's morgens is het echter toegestaan in de buurt van de
schuilhutten, op voorwaarde dat het discreet gebeurt en de buren niet stoort. Het
mag nooit vanaf de bomen gebeuren.
Beplantingen en bloemversieringen moeten worden gerespecteerd. Het is
verboden spijkers in de bomen te slaan, takken af te zagen, aanplantingen te
maken.
Het is evenmin toegestaan de plaats van een installatie met vaste persoonlijke

middelen af te bakenen, noch de grond om te spitten.
Elke beschadiging aan vegetatie, omheiningen, grond of kampeervoorzieningen zal
aan de dader worden aangerekend.
De kampeerplaats moet worden onderhouden en in dezelfde staat worden
teruggebracht als de kampeerder hem bij aankomst heeft aangetroffen.

6 - Lawaai en stilte:
Er is stilte van 23.00 tot 7.00 uur. Overdag mogen radio's en televisies gebruikt
worden, maar op een redelijk volume. Slaginstrumenten zijn verboden op de
camping en op de oevers van de Tarn naast de camping.
Sluitingen van deuren en poorten moeten zo onopvallend mogelijk zijn.

7 - Bezoekers:
Bezoekers moeten bij aankomst aan de receptie worden voorgesteld door de
persoon die hen ontvangt. Bezoekers moeten de regels respecteren zoals
andere kampeerders, hun voertuig moet buiten blijven. Bezoeken van meer dan
2 uur zijn onderworpen aan een vergoeding die wordt aangegeven bij de ingang
van de camping en bij de receptie.
Het zwembad is strikt verboden voor bezoekers.

8 - Toegang, verkeer en parkeren :

De camping is afgesloten door veiligheidshekken die de toegang verhinderen. De
slagbomen zijn automatisch en werken door het lezen van de nummerplaten van
de voertuigen. Deze informatie moet aan de receptie worden doorgegeven.
Voertuigen van bezoekers zijn niet toegestaan op de camping.
De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de voertuigen
van bewoners die de werking van de slagbomen niet respecteren: het voertuig

volledig tot stilstand brengen voor de slagboom (stop), wachten tot de slagboom
volledig tot stilstand is gekomen, formeel verbod op de doorgang van meerdere
voertuigen in één file.
De maximumsnelheid is 10 km/u binnen de camping, stapvoets rond de
speeltuin.
Verkeer is niet toegestaan tussen 23.00 en 7.00 uur. Voertuigen die 's avonds
wegrijden of 's morgens vroeg vertrekken, zullen 's nachts buiten het kamp
moeten parkeren.
Alle voertuigen moeten worden geparkeerd op de plaats van de eigenaar en niet op
een andere plaats. Het mag het verkeer of de installatie van nieuwe bewoners niet
hinderen. Een parkeerplaats is beschikbaar voor bewoners die aan het eind van de
camping willen parkeren.
Het wassen van voertuigen, campers, caravans en motoren is ten strengste verboden
op de camping.

9 - Dieren:
Ze moeten getatoeëerd, gevaccineerd en aangelijnd zijn. Honden van de
categorie1ère (aanvalshonden volgens de wet nr. 99-5 van 06/01/99) worden niet
toegelaten. Zij zijn niet toegestaan in de sanitaire voorzieningen of op de
speelplaatsen. Hun uitwerpselen zullen door hun eigenaars worden opgevangen,
en honden moeten buiten de camping begeleid worden om zich te ontlasten.
Dieren mogen in geen geval alleen worden gelaten op het terrein of in de
voertuigen.
Iedere persoon wiens dier op de camping dwaalt, zal onmiddellijk
worden verwijderd.

10 - Beveiliging: Het etablissement staat onder videobewaking.
a) - Brand

Open vuren (hout, houtskool, enz.) en individuele barbecues zijn ten strengste
verboden. Alleen de gemeenschappelijke barbecues in de buurt van het
multisportterrein en op de bowlingbaan mogen worden gebruikt.
Gasbarbecues zijn ook toegestaan.
Kachels moeten in goede staat worden gehouden
Brandblussers bevinden zich in de receptie, de wasruimte en de toiletten. In geval
van brand, gelieve de directie onmiddellijk te verwittigen.
Een eerste hulp kit is beschikbaar bij de receptie.
SIREN: in geval van brand, waterschade of een andere ramp waarschuwt de sirene
die bij de receptie is geïnstalleerd de gebruikers. Indien evacuatie van het kamp
noodzakelijk is, zal dit gebeuren volgens het bijgevoegde plan, dat aan iedere
gebruiker bij aankomst op het kamp wordt overhandigd.
VEILIGHEIDSREGISTER: dit wordt bijgehouden en ligt altijd bij de receptie.

b) - Vlucht
De directie is alleen verantwoordelijk voor voorwerpen die bij het kantoor worden
achtergelaten en wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele diefstal binnen de
camping. Wij verzoeken u alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en elke
verdachte persoon op de camping aan de beheerder te melden.

11 - Spelletjes.
De directie wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele ongevallen met de
kinderen, die altijd onder toezicht van een volwassene moeten zijn (speeltuin,
zwembad, enz.).
In de buurt van de installaties mogen geen gewelddadige of storende spelletjes
worden gespeeld.

12 - Hoofd van het kamp - Manager
Hij is verantwoordelijk voor de orde en het goede gedrag in het kamp. Hij heeft
de plicht om ernstige overtredingen van de regels te bestraffen en, zo nodig, de
daders te royeren. In geval van ernstige of herhaalde inbreuken op de regels en
voorschriften en na een ingebrekestelling, kan de beheerder het contract
beëindigen. In het geval van een strafbaar feit, kan de manager de politie
inschakelen
Een klachtenboek is beschikbaar voor de gebruikers. Klachten zullen alleen in
aanmerking worden genomen als zij zijn gedateerd en ondertekend.

13 - Veiligheid op de camping
De camping is 's nachts bewaakt van 15 juni tot 25 augustus. In geval van
nood is de campingbeheerder bereikbaar op het telefoonnummer op de
deur van de receptie.

14 - Dode garage
Ongebruikt materiaal mag alleen op het veld achtergelaten worden met
toestemming van de directie en alleen op de aangewezen plaats.
Voor de dode garage zal een vergoeding moeten worden betaald.

15 - Animaties
Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de manager. Het
avondprogramma vindt plaats in het restaurant of op het terras van de bar. Ze
eindigen om middernacht.

16 - Zwembad
Alle gebruikers van het zwembad zijn verplicht zich te houden aan de specifieke
regels van het zwembad (document in bijlage)

