CAMPING KOSMOS
AANDACHT
Gelieve bij het inschrijven bijzonder aandacht te besteden aan het item camping voor camping Kosmos. Enkel zo kunnen we
het campinggebeuren efficiënt organiseren.
REGLEMENT
Alle deelnemers zijn in navolging van het algemeen reglement verplicht deze regeling zoals omschreven in het campingreglement te volgen. De camping Kosmos is toegankelijk vanaf dinsdag 17 juli 2018 om 15 uur tot maandag 23 juli 2018 om 12 uur.
Kamperen
Deze ruimte dient bij inschrijving gereserveerd en vooraf betaald te worden. Er mogen enkel tenten worden geplaatst op de
daar voorziene plaatsen op het terrein van de camping en dit kan enkel tijdens de voorziene uren. Elk krijgt dus een toegewezen
plaats en moet deze verplicht innemen. Tenten mogen in geen geval met elkaar worden verbonden. Respecteer een minimale
afstand tussen de tenten. De organisatie zal daar op toezien en indien nodig jullie tent laten verzetten.
Het is ten strengste verboden om open vuur te maken! Dus ook geen fakkels, vuurkorven, ... Geen BBQ – vuurtjes op grond of
op het gras. Men kan enkel campingvuurtjes gebruiken om eten op te warmen.
Voor elke kampeerplaats is er een stroompunt voorzien. Hou er echter wel rekening mee dat het stroompunt een eind van je
kampeerplaats kan zijn ,breng daarom genoeg verlengdraad mee! Let op: enkel goedgekeurde, en van een CE label voorziene
kabelhaspels met thermische automatische schakelaar worden aanvaard. Zelfgemaakte of herstelde verlengkabels worden
om veiligheidsredenen niet toegestaan. Bij misbruik wordt je stroompunt afgesloten. Als zou blijken tijdens het evenement dat
onze stroom niet zwaar genoeg is mag de organisatie alle stroompunten uitschakelen.
Eigen stroomvoorzieningen (groepen, generatoren) zijn niet toegestaan op de camping.
Van 24 tot 06 uur wordt er stilte gevraagd op de camping. Muziek is in beperkte mate toegestaan op de camping maar respecteer de nachtrust van de omwonenden. De camping is geen fuiflocatie.
Wild plassen is verboden, er zijn toiletten voorzien.
Douches zijn ter beschikking en zijn gelegen in de Rodebergstraat ter hoogte van het pompstation.
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Laat geen waardevolle voorwerpen of fietsen onbewaakt achter. De organisatie is op geen enkel moment verantwoordelijk voor
diefstal, verlies of vandalisme.
Hou de brandgangen ten allen tijde vrij.
Afval sorteren
We beschikken over gescheiden vuilnisophaling. Gelieve op de juiste manier te sorteren en het afval in de daarvoor voorziene
containers te sorteren. Grof huisvuil (tenten, kussens, matten) moet u achteraf zelf meenemen.
Wij vragen aan iedereen om mee te helpen aan een proper en net evenement door mee te helpen sorteren en geen afval achter
te laten op het parcours.
Na het evenement ruimt iedereen zijn plaats zeer grondig op! Er mag niets achter blijven op het terrein. Let er ook op dat er geen
haringen in de grond achterblijven of anderen zaken.
Overtredingen
Flagrante overtreding van het reglement voor parkeren, kamperen en afval sorteren kunnen leiden tot uitsluiting van het evenement en een boete (zie politiereglement). In dergelijk gevallen heeft de uitgeslotene geen recht op terugstorting van het
inschrijvingsgeld.
Heb respect voor de omgeving, dankzij de medewerking van de gemeente Heuvelland en de verschillende partners kunnen we
dit evenement realiseren en hopelijk ook herhalen.
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