Campingreglement
- De camping is geopend vanaf donderdag 27 juni.
Op zondagmiddag 30 juni moet iedereen voor 12:00 uur het campingterrein hebben verlaten.

- Plaats uw tenten op de daarvoor gemarkeerde plaatsen. Brandpaden en nooduitgangen dienen altijd vrij te blijven.

- Stichting Jera on Air heeft het campingterrein in bruikleen. Gelieve daar aan te denken en het terrein schoon achter te laten. U wordt
verzocht afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren.

- Maak niet te veel geluidsoverlast buiten de festivaluren. Denkt u aan onze buren, zodat we het succes van onze camping kunnen vervolgen.

- Er is 24/7 beveiliging aanwezig. Spreek deze aan bij calamiteiten. Tevens zijn brandblussers en nooduitgangen op het campingterrein
aanwezig.

- Open vuur, barbecues, gasbranders, glasflessen, vuurwerk en dergelijke zijn ten strengste verboden.

- Motorrijtuigen, campers, caravans, vouwwagens en dergelijke zijn niet toegestaan.

- Glaswerk is niet toegestaan.

- Ook aggregaten zijn om veiligheidsredenen en geluidsoverlastredenen verboden.

- Huisdieren mogen het campingterrein helaas niet betreden.

- Het is toegestaan eigen etenswaren en drank mee te nemen. Dit is alleen toegestaan in blikken en/of plastic flessen. Glas is verboden. Ook
sterke drank is verboden. Het is niet toegestaan alcohol aanwezig te hebben en/of te nuttigen indien u de alcoholgerechtigde leeftijd nog
niet heeft bereikt.

-

De organisatie, het bestuur, haar commissieleden en haar vrijwilligers stellen zich niet aansprakelijk voor
enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook o.a. diefstal/vermissing verstaan.

- Volg aanwijzingen van onze vrijwilligers op. Zij zijn gerechtigd u van het terrein te verwijderen indien u zich niet aan de regels houdt.

- Deze huisregels/algemene voorwaarden horen bij de algemene huisregels/AV Jera on Air 2018 en zijn enkel van toepassing op het
campinggedeelte. Ze vullen elkaar aan. Bij eventuele expliciete tegenstrijdigheden gaan de campingregels voor.
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