Reglement for Borre Familie Camping 2017
1.
Fullmakt, omfang, ansvar og tolkning
Reglementet er fastsatt av styret i NBCC avd Vestfold og stadfestet av Landsstyret i NBCC, og det gjelder for alle som slår
leir/er gjester på plassen. Det forutsettes at alle lojalt følger reglementet, dog er plassleder/vakt gitt fullmakt til å påtale
eventuelle overtredelser overfor leietakere/gjester. Overtredelse kan medføre umiddelbar bortviselse fra plassen. Eventuelle
tolkninger av reglementet avgjøres av styret i hvert enkelt tilfelle og forbeholder seg retten til å foreta mindre fysiske
endringer på område. Avdelingen påtar seg intet ansvar for personlige eiendeler.
1.1.
Opptreden
Enhver som oppholder seg på campingplassområdet skal i alle henseender vise høflighet, god opptreden og gjensidig respekt for andre på en
slik måte at det hersker ro og orden. Nattero skal være mellom kl 23.00 og kl 0700 (lørdager fra kl 24.00), og unødig støy bør unngås. Styret
kan i enkelte tilfelle samtykke i at felles arrangementer avsluttes senere enn kl 24.00. Hensynsfullhet skal også vises overfor stedets
befolkning og deres interesser. Leietagere som opptrer i beruset tilstand, viser usømmelig opptreden eller forstyrrer ro og orden, kan
bortvises fra området, om nødvendig med politiets hjelp. Det samme gjelder de som foretar avtrede utenom anviste toaletter, lar hund
forurense plassen, kaster avfall eller tømmer urent vann utenfor anvist plass eller på annen måte skader de hygieniske forhold.
2.
Plassering av bil/vogn m/utstyr
Vogn og/eller telt skal plasseres etter anvisning fra plassleder/vakt. Avstand til nabo skal være minimum 3m alle veier ihht gjeldende
brannforskrifter. Vogna skal plasseres ved merkestein i øverste venstre hjørne av tomta på sydsiden av hovedveien, og ved merkestein i
øverste høyre hjørne av tomta på nordsiden av hovedveien. Le-skjerm, bord, stoler etc må plasseres innenfor egen tomt og slik at fri ferdsel i
kjøreveiene ikke hindres. Alle vogner som er plassert innenfor campingområdet skal være mobile, dvs flyttbare. Vogner som ikke er
flyttbare er å regne som hytter, jf Brannloven.
Kommentarer
- Disponibelt standardareal er 9 m bredde x 8 m lengde (lengden kan avvike for enkelte plasser, se eget kart)
- Areal utover tildelt plass er å betrakte som fellesareal
- Platting skal som hovedregel kun dekke «fotavtrykket» på teltet (min avstand til nabovogn er 3 m). Unntak for plassene
21,35,49,73,84,92,22,36,50,62,74,85 og 93, som kan ha utvendig platting ut til max 9 m bredde
- Plassene 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,90 og 98 kan ha platting frem til foten av volden
- Plass 99 kan ha platting i vognens bredde og inntil gjerde
- Le-skjermer plassert mellom vogner er ment å være av duk/stoff med max høyde 1,5 m og min 1 m brannavstand til nabovogn. Adkomst
for vannpåfylling, strøminntak, vedlikehold og øvrige luker må sikres

Kommentarer
Biler parkert ved faste plasser skal være under 3500 kg totalvekt
2.2.
Største tillatte lengde på vogn
Vognens største tillatte totallengde for den enkelte plass, fremgår av
årsmøtevedtak i 2007 ifm regulering av plassene. Med totallengde menes den
totale lengde på vognen oppgitt i vognkort/offisielle tekniske spesifikasjoner.
Totallengden tillates ikke redusert ved eksv å trykke inn draget, fjerne
lykteglass og/eller andre tekniske inngrep. Den totale lengden på vognen må
være i overensstemmelse med tildelte plass.

Vogn

Asfaltvei

2.1.
Parkering av egen bil ved vogn
Parkering av egen bil i forhold til vogn skal være ved og ut i fra eget drag,
parallelt med kjøreveien (med unntak av plassene 9 til 13 og 67, 80, 91 og 99).
Bilen skal stå med front mot hovedveien, se skissen.
Det tillates kun 1 – en – bil pr vognenhet.

Vogn

2.3.
Dispensasjon for vogn utover plassens fastsatte mål
Styret kan etter forutgående søknad gi dispensasjon for plassering av vogn utover det mål som er fastsatt for angjeldende plass Det skal
søkes styret om dispensasjon før tildeling av plass og plassering av vogn, uansett om det allerede innehas en fast plass.
2.4.
Tildeling av fast plass/utestående fordringer
Ordinær tildeling av fast plass skjer etter lavest medlemsnummer (høyeste ansiennitet) i NBCC avd Vestfold på medlemsmøte før
sesongstart. Styret kan tildele ledige plasser som fast plass etter den ordinær tildelingen under forutsetning av registrert medlemskap i NBCC
avd Vestfold. Alle utestående fordringer til avdelingen skal være betalt før tildeling av plass, normalt innen medlemsmøte i april. Kvittering
må forevises på forlangende. Ved tildeling av fast plass må plassleie og medlemskap i NBCC være betalt før plassering. Ved enhver tildeling
av plass skal medlemsfamilien være hovedbrukere.
Kommentarer
- Ved tildelt plass etter 1.mai skal plassleie (og event medlemskap i NBCC) være betalt før plassering. Dersom ikke medlemskap i NBCC,
beholdes plassen kun for gjeldene sesong

2.5.
Salg av vognenhet på egen plass
Salg av vognenhet på egen plass i sesongen kan tillates etter forutgående søknad til styret. Kjøper vil kunne benytte plassen som
”hvileårsplass” ut sesongen. Tildeling av fast plass skal foregå etter pkt 2.4
3.
Egen plass
Fremleie/fremlån eller overdragelse utenom tildelingsmøte av egen plass er ikke tillatt uten styrets skriftlige godkjenning. Ved enhver
tildeling av plass skal medlemsfamilien være hovedbruker.
Plassen skal til enhver tid være i orden og ryddet samt at gresset skal klippes jevnlig. Plasser som ikke er tilfredsstillende klippet, blir klippet
av plasskomiteen etter skjønn mot gjeldende gebyr. Motorklipper kan ikke benyttes på søndager/helligdager. Når plassen forlates skal den
være ryddet og gresset klippet. Vogner, gulv etc som ikke er fjernet/lagret innen 30. sept, vil bli fjernet mot gjeldende gebyr.
Kommentarer
- Frittstående «partytelt», telt eller solseil skal være plassert innenfor branngrensen på 3 m og skal ikke være til sjenanse for naboen(e)
- Beplantning skal være i begrenset høyde og flyttbar samt kunne fjernes ved sesongslutt, unntak er i volden hvor beplantningen kan
overvintre
- Det er ikke tillatt med «Isocamp» eller annen type fast tilbygg
Eier/bruker må signere et egenkontrollskjema vedr elektriske installasjoner. Manglende innlevering kan medføre opphør av fast plass.
Kontroll av elektrisk utstyr kan bli foretatt uten varsel. Det er leietakers ansvar å koble seg til rett uttak i sikringskassen. Ved bytte/feil
underrettes plassleder.
Faste plasser som er betalt utleies i prinsippet ikke som døgnplasser, kan utleies etter skriftlig avtale med bruker i dertil fastsatt skjema som
skal inneholde punkt for avlesning av strøm ved utreise og hjemkomst. Skjemaet skal underskrives av plasseier.
Kommentarer
- Elektrisk kabel skal være godkjent gummikabel 2,5 mm og uten skjøter mellom tilkopling i stolpe og vogn/bil
- Ved bruk av feil type kabel og/eller registrert jordfeil, kan tilførselen bli kuttet av plassleder uten nærmere varsel
3.1.

Gulv kan lagres på egen plass i vinterhalvåret under følgende forutsetninger
Det er kun fastmontert gulv som kan lagres på egen plass. Gulvet skal være flatt og kan tildekkes, fortrinnsvis med grønn
presenning Dersom presenning benyttes, skal denne sikres med lekter langs sidene og på toppen slik at den ikke
løsner/flagrer i vinden
Inngangsrist/-helle og oppkjøringsramper kan lagres, men må være nedgravd og i bakkeplan
Det tillates ikke lagret løse plankebiter, lecablokker eller annet materialer
Dersom el-kabel ”overvintrer” i trekkerøret, må det påregnes at kabelen kan få fuktighetsskade. Overskytende kabel skal
kveiles opp og lagres under gulvet

4.
Atferd innenfor leirområdet
Kjørehastigheten er max 10 – ti – km/t. Bilkjøring er kun tillatt i tidsrommet kl 07.00 - 23.00. Bommen holdes stengt mellom kl 23.00 07.00, og ved behov for kjøring, f.eks syketransport, brann ol, må vakten kontaktes. Hunder skal holdes i bånd ihht kommunale
vedtekter, og alltid innenfor leirområdet. Bruk hundeposer! Vask av bil/vogn og all form for ballspill er ikke tillatt innenfor leirområdet.
Lek må foregå slik at det ikke sjenerer andre. Sykling er kun tillatt på kjøreveiene og ikke mellom vognene!
5.










Generelt
Avfallsvann og toalett skal tømmes i tømmestasjonen i servicebygget
Nøkler til servicebygg og strømstolper regnes som avdelingens eiendom og skal derfor ikke lånes ut til uvedkommende
Unødig opphold på toalettene bør unngås. Opprettholdelse av god hygiene på toalettene er alles plikt og ansvar, samt rengjøring
når dette iverksettes på dugnad
Ild kan kun gjøres opp på anviste steder og med grunneiers/brannvesenets tillatelse, og overtredelse kan medføre straffeansvar
etter nors lov
Parkering av henger er ikke tillatt innenfor leirområdet (unntak gjelder 4 uker etter innflytting og 4 uker før sesongslutt/riving av
plassen)
Besøkende må parkere egen bil på parkeringsplass utenfor leirområdet
Alle som tildeles plass har dugnadsplikt minimum 1 -en- gang (min 3 -tre- timer) pr sesong. Manglende deltagelse vil medføre
gebyr etter gjeldende sats. Arbeid på egen plass er ikke tillatt under dugnad
Fra 1.jan 08 er det påbudt med brannslukker i bobil og campingvogn
Lagring av båter, oppsett av lekeapparater ol er ikke tillatt på strandområdet

Reglement er stadfestet av NBCC Landsstyret og gjøres kjent ved oppslag og personlig utlevering til leietakere.

Horten, 7. februar 2017
For styret i NBCC avd Vestfold

Trond Nauf
Leder

