
Κανονισμός Camping 

  

Σκοπός του κανονισμού: Είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των 

κατασκηνωτών θέτοντας τους όρους για την σωστή λειτουργία του 

Camping. Βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει ο κανονισμός 

θα πρέπει να είναι η διάθεση σας να σεβαστείτε τους όρους 

λειτουργίας. Η είσοδος και η παραμονή σας στο κάμπινγκ 

σημαίνει την αυτόματη αποδοχή των παρακάτω όρων:  

  

1. Η είσοδος στο Camping γίνεται από τη ρεσεψιόν η οποία 

λειτουργεί από τις 8.00 πμ. μέχρι τις 11.00μμ. στην είσοδο του 

εστιατορίου όλους τους μήνες.  

2. Οι κατασκηνωτές οφείλουν να παραδώσουν κατά την είσοδο 

στο Camping τα διαβατήρια ή τις ταυτότητες που παραμένουν στη 

Reception μέχρι τη στιγμή της αναχώρησης του εκάστοτε 

κατασκηνωτή, άσχετα αν έχουν προπληρώσει τον λογαριασμό.  

3. Οι αναχωρήσεις θα πραγματοποιούντα μέχρι τις 16.00 μμ. 

Πέραν τις 16.00 θα χρεώνεται διαμονή μισής ακόμη ημέρας με 

υποχρεωτική αναχώρηση εκτός άλλης συνεννόησης.  

4. Η θέση κατασκηνώσεων ορίζεται από την ρεσεψιόν.  

5. Απαγορεύεται να ανάβετε φωτιές στο χώρο του Camping. 

Για barbeque θα πρέπει να χρησιμοποιείται τους ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους έξω από τα κουζινάκια η την ατομική 

σας ψησταριά στον χώρο σας σε ασφαλές σημείο που να μην 

ενοχλεί. Κάθε τροχόσπιτο υποχρεούται να έχει τον δικό του min 6 

kgr πυροσβεστήρα. Έλεγχος θα γίνεται στην αρχή κάθε σεζόν και 

είστε υπεύθυνοι για την αναγόμωση τους.  

 6. Ζημιές που προκλήθηκαν υπαιτιότητα κατασκηνωτή ή και 

επισκεπτών του σε εγκαταστάσεις ή συσκευές του κάμπινγκ, 

βαρύνουν τους κατασκηνωτές, οι οποίοι βαρύνονται και για τις 

ζημιές που προκλήθηκαν από τους επισκέπτες τους. 

7. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι αποκλειστικά για 

φωτισμό, ραδιόφωνο, IV, ψυγείο, μικρό κλιματιστικό και φούρνο 

μικροκυμάτων σύνολο max 2500w. Ποτέ κλιματισμός και 

φούρνος ταυτόχρονα. Κατά την αρχική εγκατάσταση αλλά και μια 



φορά τον χρόνο απαιτείται έλεγχος από  αδειούχο ηλεκτρολόγο  

αντί συμβολικού τιμήματος.  

8. Η παροχή γκαζιού θα ελέγχετε από αδειούχο εγκαταστάτη 

αερίου για διαρροή αερίου [γκάζι] στις εγκαταστάσεις των 

τροχόσπιτων με μικρή χρέωση. Στην περίπτωση διαρροής θα 

αποκαθιστάτε άμεσα η βλάβη με χρέωση του ιδιοκτήτη 

τροχόσπιτου.  

8. Κάθε αλλαγή στον αριθμό των ατόμων πρέπει να δηλώνεται και 

ειδικότερα οι μόνιμοι πελάτες υποχρεούνται να δηλώσουν τα μέλη 

της οικογένειας τους που θα παραμείνουν στο Κάμπινγκ. (για τους 

υφιστάμενους μέχρι τέλος Μάιου). H χρέωση ανά θέση αφορά 4 

άτομα και κατασκηνωτικό μέσο. Προσθήκες η μεταβολές είναι 

δυνατές μόνο κατόπιν συνεννόησης. Κάθε πρόσθετο άτομο 

χρεώνεται επί πλέον βάση του τιμολογίου και πρέπει να δηλώνεται 

στην Reception. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ η είσοδος στους εσωτερικούς 

χώρους του camping χωρίς την ενημέρωση της Reception.  

9. Η πλύση σκευών και ρούχων γίνεται μόνο στους καθορισμένους 

χώρους. Από τις υπαίθριες βρύσες μπορείτε να παίρνεται νερό 

αλλά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το πότισμα, να πλένεται σκεύη, ρούχα, 

αυτοκίνητα κλπ. Για τέτοιες χρήσεις υπάρχει το νερό από το 

πηγάδι, η χρήση του οποίου γίνεται σε συνεννόηση με μας. 

Κρατάτε καθαρούς όλους τους χώρους & χρησιμοποιείται τα 

ειδικά δοχεία απορριμμάτων στην είσοδο του Camping. 

Σεβαστείτε την φύση & μην κάνετε κακό στα δένδρα & φυτά 

ρίχνοντας σ' αυτά βρώμικα νερά. Ειδικά για πότισμα, καθαρισμό 

σκαφών κλπ χρησιμοποιούμε το νερό από το πηγάδι.  

10. Απαγορεύεται ή είσοδος και παραμονή εντός του κάμπινγκ 

αυτοκινήτων οχημάτων πέραν των προβλεπομένων από την θέση 

και της ειδικής συνεννόησης με τη διεύθυνση τους καλοκαιρινούς 

μήνες. Υπάρχουν 15 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων εντός του 

Camping χρησιμοποιείτε αυτές. Απαγορεύεται οποιαδήποτε  

κίνηση των οχημάτων από τις 12 μμ μέχρι τις 8πμ. Αν πρόκειται 

να μετακινηθείτε στο μεσοδιάστημα αφήστε το αμάξι στον 

μπροστινό φυλασσόμενο χώρο.   



11. Για κάθε περίπτωση που είναι απαραίτητη η κίνηση και 

παραμονή εντός του κάμπινγκ αυτοκινήτων οχημάτων η ταχύτητα 

τους δε πρέπει να ξεπερνάει σε καμία περίπτωση τα 20χλμ την 

ώρα.  

12.Αυστηρά τηρούνται οι Ώρες κοινής ησυχίας είναι από 14.30 

έως 17.30 και από 00.00 έως 08.00.  

13. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 14 ετών οφείλουν να κάνουν 

χρήση των διαφόρων παροχών υπό την εποπτεία και ευθύνη των 

κηδεμόνων τους.  

14. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το μόνιμο 

κατασκηνωτή τόσο κατά την θερινή όσο και κατά την χειμερινή 

περίοδο την αλλαγή θέσης, τη μεταφορά του σταθμευμένου 

κατασκηνωτικού μέσου σε άλλο υποδεικνυόμενο εντός του 

καταλύματος χώρο ή ακόμα να προβεί η ίδια στην μεταφορά του 

εφόσον υπάρχει ειδικός λόγος.  

15. Απαγορεύεται αυστηρώς η οποιαδήποτε επέμβαση - 

προσθήκη, που αλλοιώνει την εικόνα του κάμπινγκ, 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 χωρίς την συνεννόηση με την Διεύθυνση. 

16. Απαγορεύεται η καλλιέργεια φυτών χωρίς την συνεννόηση με 

την διεύθυνση, η αφαίρεση τροχών και η στήριξη σκηνών με 

διαφορετικά από τα παραδοσιακά μέσα στήριξης.  

17. Οι φιλόζωοι κατασκηνωτές ευθύνονται για τα ζώα που τυχόν 

έχουν μαζί τους, τα οποία δεν πρέπει να ενοχλούν και δεν 

επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα ιδιαίτερα στους χώρους του 

εστιατορίου-πισίνας. Σε κάθε περίπτωση τα ζώα που ενοχλούν θα 

απομακρύνονται. Περιττό να αναφερθεί ότι οι ζωόφιλοι μεριμνούν 

για την υγιεινή των μικρών τους φίλων.  

18. Απαγορεύετε η επέμβαση στις εγκαταστάσεις δικτύων π.χ. 

ηλεκτρισμού, ύδρευσης, άρδευσης κτλ. Επιπλέον οι κατασκηνωτές 

υποχρεούνται να διατηρούν τις εγκαταστάσεις τους σε άρτια 

κατάσταση και τον χώρο τους  καθαρό.  



19. Η χρήση των μαγειρείων είναι αποκλειστικά για τους 

περιστασιακούς κατασκηνωτές. Οι μόνιμοι κατασκηνωτές έχουν 

τα δικά τους μέσα (κουζίνακια – ψυγεία) και οφείλουν να 

χρησιμοποιούν αυτά.  

20. Η εξόφληση των μόνιμων κατασκηνωτών θα πρέπει να γίνεται 

μέχρι τις 10 κάθε μήνα σε περίπτωση μηνιαίας καταβολής. Στην 

αντίθετη περίπτωση και με εφόσον το οφειλόμενο υπόλοιπο  

ξεπερνά τα 50 ευρώ θα διακόπτεται η ηλεκτροδότηση.  

21. Η διεύθυνση έχει το δικαίωμα της απομάκρυνσης χωρίς 

δεύτερη προειδοποίηση στους κατασκηνωτές ή επισκέπτες που δεν 

θα σεβαστούν τους κανόνες λειτουργίας της μονάδας όπως και για 

οποιαδήποτε παράβαση το δικαίωμα ανάλογου προστίμου.  

23. Απορρίμματα κάθε είδους ρίχνονται μόνο στα δοχεία 

απορριμμάτων αφού κλειστούν σε σακούλες.  

24. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση αεροβόλων και κάθε είδους 

εκτοξευτικών συσκευών.   

25. Η κατασκήνωση δεν ευθύνεται στη περίπτωση απώλειας από 

κλοπή ή φθορά οποιουδήποτε αντικειμένου. Οι κατασκηνωτές 

υποχρεούνται να φυλάνε μόνοι τους τα αντικείμενα τους. Η 

επιχείρηση από την πλευρά της έχει λάβει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα (κάμερες ασφαλείας, φύλακας, περίφραξη κλπ) ώστε να 

μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα κλοπής. 

26. Η Πισίνα έχει δικό της κανονισμό (Υποχρέωση ντους, 

εποπτεία ανηλίκων κλπ) τυπωμένο σε δύο σημεία στους χώρους. 

Για την χρήση της υποχρεούστε να ακολουθείτε τον κανονισμό.  

27. Στη διακριτική εξουσία του Διευθυντή του Camping παραμένει 

η απαγόρευση της εισόδου  κατασκηνωτών και επισκεπτών στο 

Camping και η απομάκρυνση αυτών που δεν τηρούν τους 

κανονισμούς της κατασκήνωσης.  

 

Με την εφαρμογή όλων των παραπάνω και με την καλή διάθεση 

όλων μας, δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες για ένα ακόμη 

ευχάριστο καλοκαίρι και μια καλή διαμονή. 
 

 


