OP DE BUURTCAMPING
IN PARK MATILO

is alles relaxed, want het is vakantie. Maar het is wel heel handig om met
elkaar een paar afspraken te maken. Daarmee houden we het voor iedereen
plezierig.

Alcohol & Drugs
Er wordt geen alcohol verkocht op De Buurtcamping, maar sociaal gebruik is natuurlijk
toegestaan. Gebruik van drugs wordt op De Buurtcamping niet getolereerd.

Waardevolle spullen
Er zijn geen kluisjes op de camping. Laat waardevolle spullen dus zoveel mogelijk thuis.
De organisatie is bij schade, diefstal of vermissing niet aansprakelijk.

Afval
We houden samen het park netjes! Afval gooien we in de daarvoor bestemde bakken. Zijn
deze vol? Meld dit bij de campingbeheerder en bewaar zolang het afval bij je tent.

Hygiëne
Wij zorgen er samen voor dat, behalve het park, ook het sanitair netjes blijft.

Takenlijst
Bij de receptie hangt een ‘takenlijst’. Hierop staan alle taken en taakjes die tijdens De
Buurtcamping moeten worden uitgevoerd. Iedere kampeerder kiest ten minste één taakje
om tijdens het weekend uit te voeren.

Kinderen
Natuurlijk zijn kinderen welkom op de Buurtcamping in Park Matilo, maar uiteraard wel
onder toezicht van volwassenen. De verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt te allen
tijde bij de volwassen begeleider(s).

Geluidsoverlast
We houden met betrekking tot geluid altijd rekening met de medekampeerders. Na 23:00
uur zijn we stil genoeg, zodat iedereen lekker kan slapen. Er is géén vergunning voor
versterkte muziek.

Vuur
Voor het kampvuur is een speciale plek gemaakt op De Buurtcamping. Het kampvuur
wordt begeleid door een speciale ‘vuurmeester’. Wij houden ons aan zijn/haar instructies
en letten op elkaar. Voor ieders veiligheid is het niet toegestaan om zelf vuren aan te
leggen. Helaas ook geen barbecue.

Huisdieren
Huisdieren zijn op de camping niet toegestaan.

Overnachten / kamperen
Het is uitsluitend toegestaan om op het daarvoor bestemde kampeerterrein te
overnachten. Alleen kampeerders die zich hebben ingeschreven mogen blijven
overnachten.

Camper / caravan
Het is helaas niet toegestaan om met een camper of caravan op De Buurtcamping te
overnachten.

Vragen?
Kom dan naar de receptie. Daar is altijd iemand van De Buurtcamping aanwezig om ze te
beantwoorden.

