
Regler og praktiske oplysninger for campingpladserne
Campingpladserne er også omfattet af ordensreglement/praktiske oplysninger for Vorbasse Marked som også kan ses på: 

www.vorbasse-marked.dk

Generelle campingregler og praktiske oplysninger for Vorbasse Markeds Camping (VMC) samt Spejdercamping (SPC) på Vorbasse Marked
(tilrettet Beredskabsstyrelsens Tekniske Forskrifter)

1. Campingpladserne er i markedsdagene onsdag, torsdag, fredag & 
lørdag åben i tidsrummet 8.00 – 22.00. 

2. Der er adgang til campingpladsen før markedet som følger:

• Mandag, tirsdag er der adgang fra kl. 15.00 til 20.00 (gælder 
kun spejdercamping)

• Onsdag , torsdag, fredag og lørdag er der adgang fra kl. 8.00 til 
22.00. ( gælder både SPC og VMC )

• Ingen adgang til VMC inden onsdag kl 08.00 – og ingen camping 
og parkering på tilkørselsvejene.

3. På Vorbasse Markeds Camping: Ingen musik fra 01-10( Alle dage

 På spejdercamping Plads nr. 01-400: Ingen musik fra kl. 24.00 – 
10.00

 Plads nr. 401 – 560: Ingen musik fra kl. 02.00 – 10.00 ( Ung afde-
ling ) 

4. For campingområderne gælder reglerne i Beredskabsstyrelsens 
Tekniske Forskrifter der bl.a. medfører: 

• Telte skal opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 m. Arealer 
med telte skal opdeles for hver 1.000 kvm med mindst 5 m 
bredde friområder. 

• Arealer med caravans (campingvogne, mobilhomes o.lign.) skal 
opdeles i felter på maksimalt 500 kvm. Mellem hvert felt skal 
der være et friområde på 5 m. Mellem de enkelte campingenhe-
der skal der være en afstand på 3 m. 

• Telte, der opstilles i friområder skal omgående fjernes.

• Friområderne holdes frie og ryddelige i hele deres bredde, såle-
des at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

• Containere og affaldsbeholdere på campingområdet tømmes 
regelmæssigt.

5.  Anvisninger fra Personalet og fra vagterne på Vorbasse Markeds 
Camping og Spejdercamping skal følges. 

6.  Campingpladserne forbeholder sig ret til uden grund at afvise 
besøgende. 

7.  Salg af enhver art er på campingpladserne ikke tilladt. 

8.  Telte, campingvogne, biler, campingmøbler m.v. må ikke stå på / 
spærre brandveje. 

9.  Telte, campingvogne mv. må kun opstilles på de af vagtpersonalet 
anviste pladser. Der tages forbehold for evt nødvendig flytning af 
den i bookingen anviste plads. 

10.  Telte o. lign. må maksimalt være 20 kvm. 

11.  Der må alene medbringes almindeligt campingudstyr.

12.  Møbler og lign. brandbare genstande, må ikke medbringes i camp- 
ingområdet. Undtaget herfra er campingenhedens faste installati-
oner samt soveposer, liggeunderlag og andet letvægtsudstyr, der 
normalt anvendes i forbindelse med overnatning. 

 Der må ikke ændres / tilføjes på campingvognens/teltets oprinde-
lige konstruktion ( f.eks. tagterasser eller andre former forudbyg-
ninger)

13.  Der er ingen kogepladser eller grillpladser på campingpladserne. 

14.  Affald må ikke henkastes i campingområderne, men skal anbringes 

i containere, affaldsbeholdere m.v. 

15.  Der må kun medbringes drikke- og madvarer til eget brug. Der må 
ikke medbringes fustageanlæg og lignende.

16.  El-tilslutning sker i opsatte stikkontakter / tavler. Der skal påreg-
nes 50 meter til nærmeste stikkontakt / tavle. 

 Der vil være strøm på pladsen fra og med onsdag kl. 08.00 til og 
med søndag kl. 10.00 i markedsugen.

 Det er ikke tilladt at tage strøm fra andres matrikler.

 STRØMFORBRUG: Da det er en midlertidig campingplads, er der 
begrænset strøm til rådighed. Der kan opstå situationer, hvor de 
ansvarlige for strømtilførsel på pladsen er nødsaget til at frakoble 
strømmen i perioder. 

17.  Parkering af max. 1 køretøj i campingområderne er tilladt i umiddel-
bar tilknytning til campingenheden. Evt. øvrige køretøjer henvises 
til parkeringspladser i forbindelse med markedet mod betaling. 
Kontakt INFO på pladserne.

18. Kørsel er ikke tilladt i campingområdet. Dog tillades kørselud / ind 
af campingpladsen indenfor tidsrummet 08.00 – 22.00 – bommen 
er lukket fra 22.00 – 08.00 – hvis ikke dette overholdes, kan det 
medføre bortvisning uden refusion af indbetalt campingleje.

19. Færdselsloven er også gældende på campingområdet, dette 
medfører bl.a. at der foretages politianmeldelse af evt..spiritus- og 
narkokørsel. 

20.  Campingvogne og campletter skal være indregistreret for at få 
adgang til campingpladsen. 

21.  Brug af åben ild er strengt forbudt. 

22.  Brug af engangsgrill er strengt forbudt. Der henvises i øvrigt til 
INFO-tavlerne ved campinginformationen. (Grill tider )

23.  Fyrværkeri må ikke medbringes. Det er ikke tilladt at medbringe 
røgmaskiner.

24.  Der skal til enhver tid tages hensyn til øvrige gæster på alle tids-
punkter. Kraftig bas er generende – også om dagen.

25.  Campingpladserne skal efterlades i opryddet stand, og skal forla-
des dagen efter markedet (søndag) senest kl. 13.00.

26.  Annullering af campingplads skal ske senest 30 dage før markedet. 
Efter dette tidspunkt er der ingen refusion af betalt campingleje. 
Ved annullering mere end 30 dage før markedet refunderes halv-
delen af den indbetalte campingleje.

27.  Dyr har ingen adgang til campingpladserne, undtaget er hunde i 
snor. 

28.  Tyveri, hærværk, slagsmål, upassende samt grov opførsel vil blive 
anmeldt til politiet og medfører øjeblikkelig bortvisning. 

29. Vorbasse Markeds Camping og Spejdercamping påtager sig intet 
ansvar for tyveri,hærværk og evt. skader ved nedfalden fyrværkeri. 

30.  Manglende overholdelse af regler for campingpladserne vil medfø-
re bortvisning og kan medføre politianmeldelse. 

31.  Ved særlige vejrforhold og andre akutte opståede situationer 
henvises til INFO-tavlerne ved campinginformationen.

Vorbasse,  den  19.  januar 2017  


