ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
CAMPING ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 2022
1.

Ο Κατασκηνωτής κατά την Είσοδό του στο Camping υποχρεούται
να επιδεικνύει και να παραδίδει αντίγραφο (φωτοτυπία) του
Διαβατήριου ή της Ταυτότητά του καθώς και την Κατασκηνωτική
Κάρτα του, εφ΄ όσον είναι κάτοχος.

2.

Οι ώρες λειτουργίας της Reception του Camping είναι 07:00 - 23:00,
ωράριο αφίξεων και αναχωρήσεων 08:00 - 22:00.

3.

Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας από 14:30 – 17:00 και
από 24:00 – 07:00, ο κάθε Κατασκηνωτής είναι υποχρεωμένος να μη
διαταράσσει και να σέβεται την ησυχία των άλλων.

4.

Οι Κατασκηνωτές είναι υποχρεωμένοι να προσέχουν ώστε να μην
προκαλούν ζημίες στις εγκαταστάσεις ή στον εξοπλισμό του Camping.
Παρακαλούνται ιδιαίτερα οι Κατασκηνωτές να προσέχουν το γκαζόν
τα δέντρα και το φυσικό περιβάλλον. Σε περίπτωση που προκληθεί
ζημία στις εγκαταστάσεις ή στον εξοπλισμό με υπαιτιότητα του
Πελάτη, υποχρεούται στην καταβολή του αντίτιμου της
προσκληθείσας ζημίας.

5.

Η εξωτερική πόρτα εισόδου κλείνει στις 24:00 ακριβώς και ανοίγει
στις 07:00. Κατά τις ώρες 24:00 – 07:00 απαγορεύεται η κίνηση παντός
οχήματος εντός του Camping (Αυτοκίνητο – Μοτοσικλέτα – Ποδήλατο).
Από τον κανόνα δεν εξαιρείται κανείς ακόμα και εάν υπάρχει
ιδιαίτερος λόγος.

6.

Επισκέψεις επιτρέπονται μόνον αφού ενημερωθεί η Reception του
Camping από τον μόνιμο κατασκηνωτή ο οποίος θα πρέπει να
γνωστοποιήσει εγκαίρως ότι περιμένει συγκεκριμένο αριθμό
επισκεπτών με συγκεκριμένα ονόματα. Στην περίπτωση που
εμφανίζονται επισκέπτες για τους οποίους δεν έχει ενημερωθεί η
Reception του Camping πρέπει να επικοινωνούν οι ίδιοι ( οι
επισκέπτες ) με τον μόνιμο κατασκηνωτή και να έρχεται στην πόρτα
προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος στους επισκέπτες του.
Η Διεύθυνση του Camping έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο
επισκεπτών είτε γιατί έχει εξαντληθεί ο αριθμός των επισκεπτών που
μπορεί να φιλοξενήσει το Camping είτε γιατί πρόκειται για επισκέπτες
που κατά το παρελθόν έχουν επιδείξει μη συμβατική συμπεριφορά
σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Camping.

Επίσης απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος κατοικίδιων ( σκυλιάγάτες ) των επισκεπτών εντός του χώρου του Camping. Ο μόνιμος
κατασκηνωτής ο οποίος έχει δεχθεί επισκέπτες είναι υποχρεωμένος να
τους γνωστοποιήσει ότι κατά την είσοδό τους στην Reception πρέπει
να επιδείξουν Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα Αυτοκινήτου
προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδό τους στο χώρο σε άλλη
περίπτωση δεν μπορούν να μπουν στον χώρο του Camping.
Το προσωπικό της Reception και η Διεύθυνση του Camping έχουν το
δικαίωμα να απαγορεύσουν την είσοδο σε επισκέπτη που κατά την
κρίση τους θα δημιουργήσει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του
Camping, όπως επίσης και να απομακρύνουν άμεσα τον επισκέπτη
που δεν συμπεριφέρεται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του
Camping ( που ο μόνιμος κατασκηνωτής είναι υποχρεωμένος να του
γνωστοποιήσει ).
Η χρέωση για διημέρευση ή για διανυκτέρευση είναι αναρτημένη στο
τιμοκατάλογο του 2022.
Επίσης απαγορεύεται η είσοδος του αυτοκινήτου των επισκεπτών.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν έχει ταυτότητα θα πρέπει να
ταυτοποιηθεί από τον μόνιμο κατασκηνωτή του Camping.
Απαγορεύεται η είσοδος επισκεπτών εντός του Camping από τον χώρο
της παραλίας, σε περίπτωση που διαπιστωθεί επισκέπτης σε θέση
κατασκηνωτή χωρίς να έχει δηλώσει την άφιξή του στην Reception, η
διεύθυνση έχει δικαίωμα να απομακρύνει τον πελάτη κατασκηνωτή
από το Camping. Επίσης ο επισκέπτης κατά την αναχώρησή και έξοδό
του θα πρέπει να ενημερώνει την Reception του Camping
προκειμένου να μην συνεχίσει η χρέωση την οποία θα έχει ο μόνιμος
κατασκηνωτής για τους επισκέπτες του για τους οποίους είναι
υπεύθυνος να τους γνωστοποιεί τον κανονισμό λειτουργίας του
Camping.
7.

Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στις θέσεις των Τροχόσπιτων
πρέπει να είναι περιορισμένη. Η χρήση ηλεκτρικών εστιών (ηλεκτρικά
μάτια) ή ηλεκτρικών φούρνων είναι αυστηρά απαγορευμένη. Οι
καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος θα ελέγχονται με μετρητή που
είναι εγκαταστημένος στην κάθε θέση. Η χρήση ρεύματος για τις
θέσεις σαιζόν 2022 έως 500 klw είναι δωρεάν.

8.

Σας γνωστοποιούμε ότι επιτρέπετε ΕΝΑ μόνον κατοικίδιο σε κάθε
τροχόσπιτο το οποίο θα πρέπει να έχει δηλωθεί και να έχει εγκρίνει η
Διεύθυνση, κατοικίδιο που δεν έχει δηλωθεί και δοθεί άδεια από την
Reception και την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ θα απομακρύνετε από τον χώρο του
Camping.

Επιπλέον επειδή ο αριθμός των κατοικίδιων έχει αυξηθεί σε πολύ
μεγάλο βαθμό η Διεύθυνση και το προσωπικό γνωστοποιούν στους
κατασκηνωτές ότι πρέπει να εφαρμόζουν κατά γράμμα όλους τους
όρους του κανονισμού που αφορά τα κατοικίδια προκειμένου να μην
απομακρύνουν το κατοικίδιο και τον κατασκηνωτή από το Camping.
Τα σκυλιά πρέπει να είναι δεμένα και να φορούν φίμωτρο. Η ελεύθερη
διακίνησή τους στο Camping και ιδιαίτερα στο παραλιακό χώρο
απαγορεύεται αυστηρά. Σε περίπτωση που ο σκύλος ενοχλεί πρέπει
αμέσως να απομακρυνθεί. Επίσης απαγορεύεται, η περίθαλψη
αδέσποτων σκύλων (ζώων) στο χώρο του Camping. Τέλος, οι ιδιοκτήτες
των ζώων πρέπει να μεριμνούν ανάλογα ώστε η φυσική ανάγκη των
ζώων να γίνεται εκτός του περιφραγμένου χώρου του Camping και
μετά από τουλάχιστον 15 μέτρα και απαραίτητα να μαζεύονται τα
κόπρανα των σκυλιών από τους ιδιοκτήτες τους. Ο χώρος είναι
σημαντικό για την υγιεινή μας να διατηρείται καθαρός. Εάν η
Διεύθυνση κρίνει ότι κάποιο σκυλί είναι επικίνδυνο για τον χώρο και
για τους κατασκηνωτές ο πελάτης θα πρέπει να υπακούσει την
επιχείρηση και να το απομακρύνει άμεσα, εάν δεν υπακούσει η
επιχείρηση έχει το δικαίωμα να απομακρύνει τον πελάτη κατασκηνωτή
από τον χώρο.
9.

Οι πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία του Πακέτου Κατασκηνωτή
δεν χρεώνονται με το ημερήσιο τιμολόγιο του Camping αλλά με το
ποσό που αναφέρεται στο Συμφωνητικό Κράτησης - Θέσης που ΡΗΤΑ
αναγράφει ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ & ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ χρήσης
χώρου ( Θέση τροχόσπιτου - Σκηνής ) από συγκεκριμένα άτομα κατά
της περίοδο λειτουργίας του CAMPING και κατατίθεται στην αρμόδια
ΔΟΥ.
Επίσης έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν ένα και μόνο αυτοκίνητο
για την είσοδό τους στο Camping για κάθε θέση.
Η μέγιστη ταχύτητα τροχοφόρων εντός του Camping είναι 5 km. Στον
οδηγό αυτοκινήτου που θα κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα, θα
αφαιρείται η Κάρτα Εισόδου και ΔΕΝ θα του επιτρέπεται πλέον η
Είσοδος στο Camping. Απαγορεύεται επίσης η Είσοδος σε οδηγό
Αυτοκινήτου που κατά την εκτίμηση του Φύλακα έχει καταναλώσει
ποσότητα Αλκοόλ ή άλλων ουσιών.
Για την σωστή λειτουργία της πύλης θα πρέπει να προμηθευτείτε την
κάρτα εισόδου για το αυτοκίνητο το αργότερο έως 10/06, η οποία
χρεώνεται με ένα ποσό εγγύησης το οποίο επιστρέφεται στο τέλος της
σαιζόν με την παράδοση της κάρτας. Σε περίπτωση απώλειας της
κάρτας το ποσό της εγγύησης δεν επιστρέφεται.

10.

Απαγορεύεται το πλύσιμο των Αυτοκινήτων, Σκαφών και
Τροχόσπιτων εντός της μονάδας, επιτρέπεται μόνο στον ειδικό χώρο
που υπάρχει για πλύσιμο.

11. Απαγορεύεται επίσης η κυκλοφορία των Σκαφών – Σέρφινγκ εντός
του οροθετημένου χώρου με σημαδούρες και επιτρέπεται η
προσέγγιση στη παραλία μόνο από ειδικούς διαδρόμους όπου
επιτρέπεται και το parking των σκαφών.
12. Απαραίτητα θα πρέπει να προμηθευτείτε πυροσβεστήρα 6 kg και να
τον τοποθετήσετε σε εμφανές σημείο έξω από το τροχόσπιτο και την
τροχοσκηνή. Απαγορεύονται αυστηρότητα από τον νόμο
πυρασφάλειας η φωτιά στην ύπαιθρο, το ψήσιμο ή για άλλους
σκοπούς, καθώς επίσης και η ψησταριά με κάρβουνα - ξύλα.
Επιτρέπονται μόνον ψησταριές Υγραερίου σε συγκεκριμένους χώρους.
13. Απαγορεύονται τα πυροτεχνήματα, φαναράκια στον αέρα και κάθε
είδος από αυτά γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
14. Απαγορεύεται στην θέση του ο μόνιμος κατασκηνωτής να βάλει
σκηνή ή οτιδήποτε άλλο.
15.

Η Διεύθυνση του Camping δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για
απώλεια αντικειμένων λόγω κλοπής ή φθοράς. Οι Κατασκηνωτές
πρέπει να φροντίζουν οι ίδιοι για την φύλαξη της ιδιοκτησίας τους.
Αντικείμενα αξίας μπορούν να δοθούν για φύλαξη στην Διεύθυνση του
Camping όπου υπάρχει χώρος ασφαλείας και θυρίδες φύλαξης.

16.

Η Διεύθυνση του Camping απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για
βλάβη – κλοπή – ζημία – φωτιά που προκαλείται στο Τροχόσπιτο,
Τροχοσκηνή, Αυτοκινούμενο, Σκηνή, Αυτοκίνητο εντός του χώρου του
Camping κατά την περίοδο λειτουργίας ή Χειμερινής περιόδου που
προέρχεται από τρίτο πρόσωπο ή καιρικά φαινόμενα (πλημμύρα κεραυνός, χιόνι, φωτιά, πτώση δένδρου).

17.

Η διακίνηση των ποδηλάτων εντός του Camping καθορίζεται από
09:00-14:00 και από 17:00-21:00. Παρακαλούνται οι γονείς να
μεριμνούν ανάλογα για την εφαρμογή του ωραρίου. Επίσης
απαγορεύεται η διέλευση ποδηλάτων ανάμεσα από τους διαδρόμους
των τροχόσπιτων, η χρήση των διαδρόμων ανάμεσα στα τροχόσπιτα
επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για τους πεζούς. Τα ποδήλατα θα
πρέπει να έχουν φώτα εμπρός και πίσω προκειμένου να γίνονται
αντιληπτά από τα αυτοκίνητα και τους πεζούς.

18.

Οι γονείς ανηλίκων παιδιών έχουν υποχρέωση να έχουν υπό την
επίβλεψή τους τα παιδιά τους συνεχώς και να τα προστατεύουν. Στους
κοινόχρηστους χώρους (καταστήματα–WC-ΝΤΟΥΖ-γήπεδα-παραλία)
πρέπει να τα συνοδεύουν και είναι υπεύθυνοι για την συμπεριφορά
τους.

19.

Απαγορεύεται να περιφράζετε τους χώρους σας με σύρματα ή
σκοινιά γιατί είναι άκρως επικίνδυνα για την σωματική σας
ακεραιότητα και ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά.
Οι Πελάτες πρέπει να διακινούνται από τους καθορισμένους δρόμους
ή διαδρόμους προσπελάσεως.

20. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου (εφόσον το επιτρέπει ο καιρός) θα
τοποθετηθούν από το προσωπικό του Camping τα σημεία που
μπορείτε να τοποθετήσετε την ομπρέλα σας (έως 2,50 διάμετρος,
ανοικτή). Ομπρέλες με μεγαλύτερο διάμετρο θα απομακρύνονται από
το προσωπικό του Camping.
21.

Η θέση στην οποία τοποθετείται το τροχόσπιτο ή η σκηνή
υποδεικνύεται αποκλειστικά από το προσωπικό του Camping. Επίσης
απαγορεύεται η αλλαγή θέσεως χωρίς την προηγούμενη έγκριση της
RECEPTION (υποδοχής).

22.

Παρακαλούμε δείξτε ιδιαίτερη ευαισθησία στους κοινόχρηστους
χώρους ( W.C., NTOYZ, κ.λ.π.) και μην καταναλώνετε άσκοπα ζεστό
νερό και ρεύμα, γιατί η αλόγιστη χρήση συνεπάγεται την αισθητή
μείωση και την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να
τηρείται το ωράριο για την καθαριότητα της χημικής τουαλέτας το
οποίο είναι: 10:30 - 12:30 & 18:30-20:30.

23.

Απαγορεύεται η χρήση νερού με λάστιχο για πλύσιμο και πότισμα
δένδρων και φυτών τα οποία είναι ευθύνη του προσωπικού του
Camping.

24. Απαγορεύεται η παραμονή και διανυκτέρευση άνω των 4 ενηλίκων +
2 ανηλίκων σε κάθε κατασκηνωτικό μέσο.
25. Το ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να
απομακρύνετε άμεσα από τον χώρο του Camping όπως και όλοι οι
διαμένοντες στο ίδιο κατασκηνωτικό μέσο λόγω καραντίνας η οποία
ΔΕΝ είναι δυνατόν να γίνει στο Camping, προκειμένου να γίνει η
απαραίτητη απολύμανση του συγκεκριμένου χώρου.

26.

Ο υπογράφων το Συμφωνητικό κράτησης θέσης τροχόσπιτου είναι
υπεύθυνος για την συμμόρφωση με το κανονισμό όλων των ατόμων
που δηλώνει ότι διαμένουν στο τροχόσπιτό του και υποχρεούται να
τους γνωστοποιήσει όλους τους όρους του κανονισμού λειτουργίας
και να συμμορφώνονται με αυτόν.

27. Η είσοδος στο Camping είναι ελεύθερη για όλους τους μόνιμους
κατασκηνωτές, οι άνω των 15 ετών που αναγράφονται στο
συμφωνητικό κράτησης θέσεως προσκομίζοντας ενεργό πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή νόσησης και για όσο χρόνο ισχύει. Οι ανεμβολίαστοι
και σε όσους το πιστοποιητικό έχει λήξη πρέπει να προσκομίζουν στην
είσοδο RAPID TEST 48 ωρών ή μοριακό 72 ωρών το οποίο εφ΄όσον
παραμένουν στον χώρο θα πρέπει να προσκομίζουν ενεργό κάθε τρείς
(3) ημέρες, από επίσημο φορέα (RAPIT TEST). Για παιδιά κάτω των 15
ετών θα πρέπει να προσκομίζουν οι γονείς το ειδικό έντυπο (SELF
TEST) όπως στα σχολεία κάθε τρείς (3) ημέρες.
28. Ο πελάτης έχει υποχρέωση να τηρεί αβίαστα και υποδειγματικά τα
μέτρα προστασίας κατά του COVID-19 που θα επιβάλλονται από την
Διεύθυνση του Camping καθώς επίσης και τα πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ.
για τις τουριστικές επιχειρήσεις, όπως επίσης και κάθε μέτρο που θα
επιβληθεί από τον ΕΟΔΥ που αφορά την λειτουργία του Camping στην
πληρότητα και τον χρόνο λειτουργίας.
29.

Ο Διευθυντής του Camping έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που οι
κατασκηνωτές δεν ακολουθούν τον ισχύοντα κανονισμό και δεν
πειθαρχούν σε γενόμενη παρατήρηση ή υπόδειξη να τους
απαγορεύσει την παραμονή ή την είσοδο στο Camping ως και την
απομάκρυνσή τους από τον χώρο του Camping.

30.

Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η Διεύθυνση του Camping
κρίνει ότι η συμπεριφορά του πελάτη είναι επικίνδυνη για την
ασφάλεια των υπολοίπων ως και την εύρυθμη λειτουργία της
επιχείρησης είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την σύσταση ή την
απομάκρυνση του πελάτη.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΥΓΕΙΑ & ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
www.possidicamping.gr
info@possidicamping.gr

