Campingregler
Regler for campingvogne:
Fortelt til campingvogn:
Det er på IKKE tilladt at bruge fortelt på sin campinvogn. Vognen står på asfalt. Det er heller ikke
tilladt, at opsætte en pavillion eller telt ved sin campingvogn.

Gasflasker/gasgrill/køleskab
Hvis der er godkendte installationer i en campingvogn, må dette benyttes, og der må dermed gerne
være gaskomfur eller køleskab i en campingvogn. Installationen skal være godkendt inden for de
seneste 11 måneder og der skal være et synligt mærkat på selve installationen. Det er IKKE tilladt at
grill eller bruge gas udenfor sin vogn, eller nogle andre steder i området.

Indregistrering
Alle køretøjer og hængere skal være godkendte og indregistrerede. Prøvenummerplader giver ikke
adgang.
MAX STØRRELSE: Campingvognt: max totallængde på 8 m. inkl. træktøj. Max bredde / dybde på
3,5 m.
*Hvis jeres campingvogn er større end disse mål, skal I skrive til gildberg39@hotmail.com og søge
om en tilladelse.
Regler for telte:
Gasflasker/gasgrill, sprit-apparater og åben ild ved telte:
Dette er strengt forbudt og må ikke forefindes ved teltene eller andre steder på området.

Teltstørrelser må maks være 4×4 m. per reservation. *Hvis jeres telt er større end disse mål, skal I
skrive til gildberg39@hotmail.com og søge om en tilladelse.
Presenninger og pavilloner til telte:
Dette er strengt forbudt og må ikke forefindes ved teltene eller andre steder på området.
Brandveje
Brandveje/friarealer skal holdes frie og ryddelige og må aldrig blokeres. Telte, barduner m.m. uden
for de afmærkede områder er ikke tilladt og fjernes af campingvagten. Fjernede telte kan afhentes
hos nærmeste campingvagt.

Køretøjer
Biler eller andre køretøjer med motor – undtagen autocampere med reservation – er ikke tilladt på
campingpladserne mellem ind- og udkørselstidspunkterne.

Overnatning i personbiler:
Det er ikke tilladt at overnatte i personbiler eller stationcars på p-pladser eller campingområdet.
Affald
Affald mellem telte og campingvogne udgør en stor brandfare. Derfor skal området omkring din
campingvogn eller dit telt holdes ryddeligt, og alt affald og brandbart materiale smides i de dertil
indrettede sække og affaldscontainere.
Hjælp os med at være en grøn festival.
Forbudt på områderne
Generatorer, diverse træ og lægter, indkøbsvogne, levende dyr, sofaer og andre møbler,
køleskabe/frysere, tøris og telte eller pavilloner opbygget af træskelet, må ikke medbringes på
campingområderne.
Tyveri og hærværk
Camping er på eget ansvar og Kalundborg Rocker påtager sig intet ansvar for tyveri og hærværk.
Voldsom og truende adfærd
Voldsom og truende adfærd kan medføre at armbåndet klippes.
Åben ild
Åben ild er strengt forbudt. Dette gælder også lys, myggelys, flagermuslygter, grill mv.

Husk at disse regler er til for jeres egen sikkerheds skyld. Overtrædelse af reglementet kan medføre
klip af armbånd. Kontrollørerne på Kalundborg Rocker gør hvad de kan, for at alle kan have en god
festival. Lyt til dem, og gør som de beder dig om – for din egen og de andre gæsters sikkerhed. Så
kan vi alle få en hyggelig festival.
Har du spørgsmål omkring camping på Kalundborg Rocker, kan du skrive til denne
mail: gildberg39@hotmail.com
Ret til ændringer forbeholdes.

