Pr islist e f ast e gjest er 2021/ 2022
Per iode

Bet alin gsalt er n at iv
1 gang i året

Bet alin gsalt er n at iv
2 ganger i året

Bet alin gsalt er n at iv
Månedlig(autogiro)

1 ju n i - 31 m ai

kr. 9.500,-

kr. 5.000,-

kr. 875,-

15 sep - 15 m ai

Kr. 8.250,-

Kr. 4.375,-

Pr iser in n k lu der er f ølgen de:

På Rau lan dsf jell f in n er du :

1. St r øm n år m an er på cam pin gen

1. Rest au r an t og bar

2. Tilgan g t il san it ær an legg

2. Tak e aw ay m u ligh et er

3. Oppvar m in g av vogn en e f ør
an k om st (r in g 35 07 35 55)

3. Alpin sen t er m ed 2 h eiser og 8 n edf ar t er

4. Sn øm åk in g av plassen

5. Som m er ak t ivit et er

5. Et t er syn av cam pin gen

6. M yn t vask er i

4. Kan o og syk k elu t leie

6. Lagr in g av spik er t elt / vogn på
som m er en , h vis ik k e i br u k . Ta k on t ak t !

Velk om m en in n om :-)

Pr islist e døgn gjest er 2021
Per iode

Søn -t or s

Fr e-lør

1 ju n i - 31 au g

Kr . 195,-

Kr . 195,-

1 sep - 30 apr il

Kr . 150,-

Kr - 195

Pr iser in n k lu der er f ølgen de:

På Rau lan dsf jell f in n er du :

1. St r øm n år m an er på cam pin gen

1. Rest au r an t og bar

2. Tilgan g t il san it ær an legg

2. Tak e aw ay m u ligh et er

3. Sn øm åk in g av plassen

3. Alpin sen t er m ed 2 h eiser og 8 n edf ar t er

4. Et t er syn av cam pin gen

4. Kan o og syk k elu t leie
5. Som m er ak t ivit et er
6. M yn t vask er i

Velk om m en in n om :-)

På en campingplass bor det mange mennesker på et begrenset areal. Vi har forskjellige vaner, og dette
er nettopp en del av det fasinerende og spennende ved camping. Men, dette betyr også at det
nødvendigvis må gjelde noen regler slik at man unngår at gjestene er til sjenanse for hverandre.
For gjester som har inngått avtale om sesongleie, gjelder regler for oppstillingsplasser og leiekontrakt i
tillegg til nedenforstående.

An k om st : Meld din ankomst til Raulandsfjell på 35 07 07 35.
Avr eise: Utsjekk skjer senest kl 12.00 for dagsgjester. Forlat plassen ryddig :-)
Pr iser : All betaling skjer ved innsjekk, - se eget oppslag over priser.
Plasser : Alle campere skal stå på oppmerkede plasser.
Opph old: Du plikter å sette deg inn i regler vedrørende brannvern, gass, el.tilkobling og andre
sikkerhetsbestemmelser. Følg derfor oppslag og betjeningens anvisninger.
Oppt r eden : Enhver som oppholder seg på campingplassen skal vise høflighet, god opptreden og gjensidig
respekt, på en slik måte at det hersker ro og orden. Nat t er o sk al vær e m ellom k l 23:00 og k l 07:00.
Bilk jør in g: Skal begrenses til et minimum, og er kun tillatt til og fra vognplassen. Biler har vikeplikt for gående
og syklende, og kjøring skal foretas i ganghastighet.
An svar : Campingbedriften kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler.
Skade som blir påført området/bygninger, eller installasjoner, skal erstattes av leietaker.
Gr illin g: Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon, eller annen
ulykke forbygges iht. brannloven §5. Gass- og kull-griller kan fritt benyttes dersom værforhold ligger til rette for
det. Engangsgrill kan kun benyttes på det hellelagte fellesområdet. Det er forbudt å tenne bål på
campingområdet.
Br an n slu k n in gsappar at : Alle vogner skal ha et 6. kg brannslukningsapparat og røykvarsler.
Pr opan ledn in ger / an n et : Propanledninger, eller andre anlegg og innretninger på plassen skal være
vedlikeholdt.
Avløp: Spillvann og lignende skal ikke slippes ned i grunnen, men samles opp og tømmes på dertil tilrettelagt
sted.
Avf all/ con t ain er e: Søppel kan tømmes på Raulandsfjell, eller i sanitærbygget.

