
       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

 

 Η Ρεσεψιόν λειτουργεί από τις 08.00 μέχρι τις 22.00. Oι κατασκηνωτές οφείλουν να παραδώσουν κατά την είσοδο στο 

Camping το διαβατήριο ή την ταυτότητά τους. Εξοφλήσεις λογαριασμών γίνονται από τις 08.00 έως τις 21.00. Κατά τη 

μέρα της αποχώρησης σας, παραδίδετε τη θέση έως τις 14.00. 

Η θέση κατασκήνωσης ορίζεται μόνο από τη Ρεσεψιόν. Πριν από κάθε αλλαγή (θέσης, έξτρα άτομο, κτλ) στον λογαριασμό 

σας ενημερώστε τη ρεσεψιόν και βεβαιωθείτε ότι καταχωρήθηκε η μεταβολή. 

 

Οι πελάτες οφείλουν να υπακούσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας και μέτρα πρόληψης της λοίμωξης COVID-

19 που εφαρμόζονται στα κάμπινγκ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

Υπενθυμίζεται πως ισχύει η κοινωνική ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων στους χώρους της 

κατασκήνωσης, τα οποία κάνουν χρήση της υφασμάτινης μάσκας, καθώς και η απόσταση μεταξύ κάθε μορφής 

κατασκηνωτικού μέσου (τουλάχιστον 5 μέτρα από την πόρτα εισόδου του κατασκηνωτικού μέσου και 3 μέτρα από κάθε 

άλλη πλευρά του). 

Επιπροσθέτως, απαγορεύεται η είσοδος στα κατασκηνωτικά μέσα στους μη διαμένοντες: δεν επιτρέπεται η είσοδος, 

διέλευση, παραμονή και χρήση των εγκαταστάσεων από μη διαμένοντες στο κατάλυμα.  

 

Ώρες κοινής ησυχίας είναι από 15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως 07.00. Παρακαλούμε να αποφεύγετε την πρόκληση 

θορύβου (μουσική, τηλεόραση, κτλ) και την μετακίνηση σας με το αυτοκίνητο στο χώρο του κάμπινγκ ειδικά κατά την 

διάρκεια των ωρών αυτών. 

 

Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των παιδιών όπως και για την τήρηση και εφαρμογή του κανονισμού και των 

ωρών κοινής ησυχίας. Επίσης τα μικρά παιδιά να συνοδεύονται στους κοινόχρηστους χώρους για τη σωστή εξυπηρέτηση 

όλων. Η διέλευση ποδηλάτων δεν επιτρέπεται στους κεντρικούς δρόμους του κάμπινγκ για λόγους ασφαλείας. 

 

Το ανώτερο όριο ταχύτητας μέσα στο Κάμπινγκ είναι 10 χλμ. Το αυτοκίνητο παρκάρεται υποχρεωτικά στον χώρο που σας 

υποδεικνύει η ρεσεψιόν και όχι οπουδήποτε αλλού, για λόγους λειτουργίας. Κατά την είσοδο σας στο Κάμπινγκ μετά τις 

24.00 υποχρεούσθε να παρκάρετε το αυτοκίνητο σας στο χώρο που θα σας υποδείξει ο φύλακας  στην ρεσεψιόν και να 

εισέλθετε πεζοί. Επίσης εάν επιθυμείτε να αναχωρήσετε πριν τις 07.00 θα πρέπει να παρκάρετε το αυτοκίνητο σας στον 

ίδιο ως άνω χώρο από το βράδυ. 

 

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φωτιάς στο χώρο του κάμπινγκ και στον χώρο της παραλίας, το barbecue με κάρβουνα 

όπως και το μαγείρεμα στον υπαίθριο χώρο του κάμπινγκ για λόγους ασφαλείας. Για το μαγείρεμα σας υποχρεούσθε να 

χρησιμοποιείτε τους κοινόχρηστους χώρους της κουζίνας. 

 

Για λόγους λειτουργίας παρακαλούμε να μην κλείνετε τους δρόμους με τραπέζια, καρέκλες, αυτοκίνητα κ.ο.κ. Δεν 

επιτρέπεται η χρήση των ηχητικών των ΙΧ στον χώρο του κάμπινγκ. 

 

Η φύλαξη των προσωπικών σας ειδών είναι δική σας ευθύνη. Αντικείμενα αξίας μπορούν ωστόσο να δοθούν για φύλαξη 

στην Διεύθυνση του Camping όπου υπάρχει χώρος ασφαλείας . 

 

Από τις υπαίθριες βρύσες μπορείτε να παίρνετε νερό αλλά απαγορεύεται να πλένετε ρούχα, τρόφιμα και σκεύη. Η πλύση 

σκευών και ρούχων γίνεται μόνο στους καθορισμένους χώρους. Απαγορεύεται η κατανάλωση νερού για πότισμα δρόμων, 

λουλουδιών και για το πλύσιμο των αυτοκινήτων. 

 

 Οι κάτοχοι κατοικίδιων ζώων είναι υποχρεωμένοι να τα κρατάνε δεμένα με το λουρί τους και να φροντίζουν για τις 

ακαθαρσίες τους. Απαγορεύεται να κυκλοφορούν ελεύθερα και να μπαίνουν στη θάλασσα. Επίσης απαγορεύεται αυστηρά 

η είσοδος τους στα κοινόχρηστα κτίρια. Η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για κατοικίδια που διαφεύγουν τις προσοχής 

και της εποπτείας των ιδιοκτητών τους. 

 

       Το Κάμπινγκ διέπεται από την Τουριστική Νομοθεσία και ελέγχεται από τον ΕΟΤ. 

       Η Διεύθυνση του Κάμπινγκ έχει τη νόμιμη αρμοδιότητα να απομακρύνει απ' το χώρο κάθε δύστροπο 

       κατασκηνωτή. 

       Η είσοδος και παραμονή στο Κάμπινγκ σημαίνει την αυτόματη αποδοχή των ανωτέρω όρων. 

       Εκ της Διευθύνσεως. 
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