
 

INTERNE REGLER 

FOR OPMÆRKSOMHED FOR BRUGERE 
 

1 adgangskrav  

For at få lov til at komme ind, bosætte sig og bo på Pradal. Du skal være autoriseret af lederen eller hans repræsentant. 

Han har pligt til at sikre korrekt vedligeholdelse og orden på campingpladsen samt overholdelse af anvendelsen af disse 

interne regler. At bo på campingpladsen indebærer accept af reglerne samt forpligtelse til at overholde dem. Enhver 

overtrædelse kan resultere i, at forfatteren udvises af lederen. Fra 1. april til 30. september er det kun personer med 

LE PRADAL-armbånd, der har adgang til campingpladsen, alle dens aktiviteter og tjenester. 
 

2 politiformaliteter 

Enhver, der skal bo mindst 1 nat i Pradal, skal først fremlægge deres identitetsdokumenter for lederen eller deres 

repræsentant og udfylde de formaliteter, som politiet kræver. En voksen skal være til stede under opholdet, og 

mindreårige skal fremvise et forældrebevis. 

Det samme gælder for besøgende. 
 

3 tilmeldinger / ankomster 

Før enhver installation, skal de komplette registreringsformaliteter udføres af den person, der har ansvaret for 

familien eller gruppen. Enhver ændring af reservationen skal foretages inden ankomst til webstedet og skal bekræftes 

af personer (naturlige eller lovlige) via fax, e-mail eller mail på forhånd. 

For kunder, der har reserveret på forhånd, kræves en reservationsbekræftelse og ID ved ankomsten. 

Ved uanmeldte ankomster: denne person vil præcist angive antallet af personer, der opholder sig på banen, det 

installerede udstyr og et dyrs tilstedeværelse eller ej. Kun en hund accepteres i hytterne, campingpladser, kategori 1 og 

2 dyr er forbudt på stedet. 

Der foretages ingen opgørelse af indkvartering ved ankomsten. Ethvert problem skal rapporteres inden middag dagen 

efter. Ingen klage vil blive taget i betragtning de følgende dage. 

LE PRADAL armbånd givet til kunden ved ankomsten skal bæres. 
 

4 modtagelse 

åben i henhold til den viste tid: 

Mandag til søndag: 8:00 12:30 / 14:30 9:00 finder du alle oplysningerne på campingpladsen, information om 

forsyningsmuligheder, sportsfaciliteter, turistattraktioner i Anduze og dens omgivelser og forskellige adresser, der kan 

være til nytte for dig. 
 

5 campingpladser og campingpladser 

Køretøjet, teltet, campingvognen eller autocamperen og tilhørende udstyr skal installeres på det angivne sted i 

overensstemmelse med instruktionerne fra lederen eller dennes repræsentant. De kan ikke placeres eller flyttes uden 

tilladelse under straf for udvisning. Prisen på en plads inkluderer 1 campingvogn (eller 1 telt), 1 bil, 2 personer (maks. 6 

personer pr. Plads) og adgang til vand- og el-punkter samt til sanitære faciliteter. Ethvert tillæg skal godkendes af 

ledelsen og opkræves et tillægsgebyr. Installationen må under ingen omstændigheder efterlades ledig (undtagen med 

udtrykkeligt samtykke fra ledelsen). 

To hygiejneblokke er tilgængelige for beboerne på campingpladsen. 
 

6 huslejer / pakker 

Efter at have afsluttet formaliteterne i receptionen kan lejere gå til deres tildelte placering. Alle personer på stedet 

skal erklæres under tilmelding i receptionen. Indkvarteringens maksimale kapacitet må under ingen omstændigheder 

overskrides under bøde for udvisning og annullering af reservationen. 

Køretøjet skal absolut parkeres på grunden. 

Derudover er intet telt eller anden struktur tilladt på lejepladserne (bungalow og mobilhome) såvel som på "pakke" -

pladserne.  
 

7 opholdsbetalinger 

Betalingen for dit ophold skal betales fuldt ud senest en måned før din ankomst. 

Du skal betale gebyrerne, så snart du ankommer til campingpladsen. Disse skal betales i receptionen. Beløbet vises ved 

indgangen til campingpladsen. De forfalder i henhold til antallet af overnatninger på stedet, regnet fra middag til middag 

(undtagen afrejsedagen: indtil kl. 10 for leje). Under opholdet skal enhver ændring i antallet af mennesker, dyr, 



køretøjer eller udstyr (på banen) signaliseres, ellers tages antallet og den højeste pris i betragtning for hver af dem. 

Pradal-brugere opfordres til at underrette modtagelsen om deres afgang dagen før. 

Campister, der har til hensigt at forlade receptionens åbningstider, skal først betale deres gebyrer.  

Sidste middag: en ekstra dag faktureres obligatorisk 
 

8 gæster (besøgende) 

Efter at have fået tilladelse fra lederen eller hans repræsentant, kan besøgende blive optaget i Pradal-kabinettet under 

ansvaret for de campister, der modtager dem. Camperen kan modtage en eller flere besøgende (maks. 4 personer). om 

disse besøgende har lov til at komme ind på campingpladsen efter at have præsenteret sig i receptionen. Swimmingpoolen 

er kun tilladt for besøgende. Besøgende køretøjer må ikke parkeres på campingpladsen og den private adgangsvej, 

parkering ved indgangen til campingpladsen er tilgængelige for dem. 

Derudover er besøgende eller gæster forpligtet til at overholde campingpladsbestemmelserne. 

Manglende erklæring fra den bosiddende autocamper betragtes som en lovovertrædelse og sanktioneres i 

overensstemmelse hermed. Besøgende skal forlade campingpladsen inden kl. 23 på dagen for deres tilmelding. 
 

9 dyr 

I mobilhomes, bungalows og på campingpladser er der kun én hund (uanset størrelse), der er tilladt og der skal betales et 

gebyr. Det vil kun blive optaget efter aftale med den ansvarlige og efter forelæggelse af vaccinationsjournalen 

(opdateret vaccine mod rabies). Han skal altid være i bånd og forblive under konstant tilsyn af sine ejere. Enhver hund, 

der viser den mindste aggression, accepteres ikke. De må under ingen omstændigheder efterlades alene på jorden eller i 

huslejerne, selv ikke låst i mangel af deres ejere, der er civilretligt ansvarlige. Skibsførerne vil være særlig 

opmærksomme på at forhindre eller rense snavs og samle ekskrementer i campingpladsens indhegning og på 

adgangsstierne (toutounet-breve findes i receptionen og på stedet). Adgang til sanitære faciliteter og til swimmingpoolen 

er absolut forbudt for dyr. kategori 1 og 2 hunde er forbudt på stedet. En dåse fås ved indgangen til campingpladsen. 
 

10 afgange 

De skal finde sted:  

inden kl. 11og blive bekræftet dagen før i receptionen. Bobilen skal, inden den forlader, kontrollere sin bolig for ikke at 

efterlade bagage eller andre genstande i strukturen. LE PRADAL-campingpladsen kan ikke holdes ansvarlig, hvis 

autocamperen efterlader sine personlige ejendele i strukturen. 

Autocamperen er påkrævet ved afrejsen for at rengøre boligen, for leje af køleskab eller grill skal returneres ren. Ellers 

accepterer han at betale omkostningerne i forbindelse med rengøring til leje € 50 og til køleskab og grill € 20. 

Efter rengøring af boligen eller stedet skal campingvognen aflevere nøglerne til modtagelse efter opgørelsen foretaget 

med ledelsen, til udstyret lånt adapter, køleskab, grill, strygejern efter kontrol af depositum vil blive returneret til dig 

(150 €). 

For enhver afgang uden for receptionens åbningstider kan nøglerne eller andet materiale returneres til nøglerne i 

postkassen. For materialet ved indgangen til receptionen returneres depositumet til dig efter beholdning. 

En beholdning kan forventes inden din afgang. Autocamperen skal præsentere sig i receptionen 24 timer før for at blive 

enige om tidspunkterne. 
 

11 køretøjer, parkering, barrierer 

Inde på campingpladsen skal køretøjer køre med en hastighed begrænset til 10 km / t. Trafik er forbudt mellem kl. 

23:00 og kl. 07:00 i lav- og højsæsonen. Kun køretøjer, der tilhører campister, kan cirkulere inde på campingpladsen. 

Barriererne forbliver åbne fra 7:00 til 23:00, indgangsporten lukket fra 23:00 til 7:00 uden for denne tidsplan er en 

udendørs parkeringsplads åben. Uden for disse timer forbliver spærringerne lukkede, og intet køretøj er i stand til at 

komme ud eller ind, undtagen i tilfælde af en nødsituation (brandvæsen, politi, ambulancetjenester osv.) 

Det ekstra køretøj skal nødvendigvis og utvivlsomt parkere på campingpladsens side. Parkering af køretøjet må under 

ingen omstændigheder stikke ud på kørebanen eller forhindre trafik. 

 

 

 

 

12 stilhed og støj 

Der skal være total stilhed mellem slutningen af underholdningen og kl. 07:00 (onsdagens underholdning slutter ved 

midnat og anden underholdning kl. 23:00). Alt lydudstyr skal indstilles til minimum. PRADAL-campister opfordres til at 

undgå al støj, spil og diskussioner, der kan forstyrre deres naboer. 

Bagagerum og dørlukninger skal være så diskrete som muligt. I højsæsonen ligger teenagers område på petanquebanen, 

stilhed skal være ved midnat. 
 



13 brugeres adfærd og adfærd / respekt for PRADAL-webstedet 

Alle er forpligtet til at afstå fra enhver handling, der kan skade rengøringen, hygiejnen og udseendet på 

campingpladsen og dens faciliteter, især sanitære faciliteter. 

Vegetationen skal respekteres fuldt ud. 

Det er heller ikke tilladt at afgrænse stedet for en installation på personlig måde eller grave huller eller skyttegrave. 

Enhver forringelse begået af vegetation, hegn, jord eller faciliteter på campingpladsen er ansvarlig for ophavsmanden. 

Ingen aggressiv opførsel tolereres. Alle skal sikre, at deres installation respekteres korrekt, og at deres placering er 

ren, ellers faktureres rengøring ved afrejse. Tøjstrengen er ”forbudt fra træerne” og tolereres kun på en stående 

tørresnor, forudsat at den er diskret og ikke forstyrrer nabolaget. 

Vaskemaskiner og en tørretumbler er tilgængelige for brugerne på vaskeriet (€ 5 vaskemaskine, € 3 tørretumbler pr. 

Cyklus). Opvask af tøj og linned er strengt forbudt uden for de skraldespande, der er beregnet til dette formål i 

sanitetsblokken. Alle almindelige faciliteter skal efterlades helt rene efter hver brug. 

Hygiejnisk kemisk vand og spildevand skal hældes i det kemiske toilet til dette formål i autocamperområdet. 

Husholdningsaffald, papir og pap skal deponeres korrekt de steder, der er specielt tilvejebragt på stedet. 

På den anden side er grill med åben ild (trækul, træ osv.) Strengt forbudt, kun gas eller elektriske grill tåles. Grill må 

under ingen omstændigheder efterlades uden opsyn og er under deres brugeres ansvar. Der kan lejes gasgrill i 

receptionen. 
 

14 legeplads 

Børnene anbringes i forældrenes forældre, der er strafferetligt ansvarlige, når de bruger spillet. Intet voldeligt eller 

irriterende spil kan organiseres i nærheden af faciliteterne. 
 

15 swimmingpool 

Åbning af swimmingpoolen fra maj til september. Swimmingpoolen kan være lukket når som helst af følgende årsager: 

dårligt vejr, tekniske problemer, snavs osv. 

Vandområdet er kun tilladt for personer med et LE PRADAL armbånd. Før hver svømmetur og hver gang du går ind i 

poolen, skal du tage et bad. 

Swimmingpoolen kan kun bruges i åbningstiden kl. Shorts og Bermuda shorts er forbudt. 
 

16 sikkerhed 

I tilfælde af brand, underrett straks campingpladsens ledelse eller personale. Brandslukkere kan anvendes, hvis det er 

nødvendigt. En førstehjælp førstehjælpskasse fås i receptionen. 

I tilfælde af brand og oversvømmelse: Undgå panik, evakuer og advarsel beboere fra nabolande og underret ledelsen 

I tilfælde af oversvømmelser, følg instruktionerne fra ledelsen eller sikkerhedstjenesterne. 

Flyvningen: autocamperen er fortsat ansvarlig for sin egen installation og skal underrette lederen om tilstedeværelsen af 

enhver mistænkelig person. 
 

17 overtrædelse af interne regler 

I tilfælde af at en beboer forstyrrer opholdet for andre brugere eller ikke overholder bestemmelserne i disse interne 

regler, kan lederen eller hans repræsentant mundtligt eller skriftligt, hvis han finder det nødvendigt, give sidstnævnte 

meddelelse om at ophøre forstyrrelserne. . 

I tilfælde af en alvorlig eller gentagen overtrædelse af de interne regler og efter formel meddelelse fra lederen om at 

overholde dem; sidstnævnte kan opsige kontrakten. 

I tilfælde af en strafbar handling kan lederen tilkalde politiet. 

Der refunderes ikke for brugere, hvis ophold er blevet afbrudt på grund af overtrædelse af de interne regler. 


