Huisregels
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De laatste versie is te vinden op de website http://www.spielberg-camping.at!

§ Iedereen die Camping PINK am Birkmoarhof en Camping PINK Premium betreedt, respecteert de regels en
erkent zonder voorbehoud de bepalingen in dit document. Elke inbreuk op de onderstaande richtlijnen kan
leiden tot weigering van de toegang tot het kampeerterrein.
§ De inchecktijden zijn donderdag en vrijdag van 6:30 tot 23 uur voor grote evenementen. Op zaterdag is de
check-in geopend van 6:30 tot 18 uur. Daarna wordt de camping gesloten. Gereserveerde/betaalde boekingen
verliezen vanaf dit moment hun geldigheid. Toegang buiten de bovengenoemde inchecktijden is niet mogelijk
van donderdag tot zaterdag. Wij bieden u echter de mogelijkheid om direct bij onze check-in te kamperen op
een kleine groenstrook totdat u de camping op kunt. Als u voor donderdag aankomt, bent u vrij om uw plaats te
kiezen. De check-in zal worden opgemaakt en onze organisatiemedewerkers zullen u laten weten of u op de door
u gekozen kampeerplaats kunt blijven.
§ Voor Camping PINK Premium is aankomst alleen mogelijk vanaf donderdag.
§ Bij de eerste ingang van de camping ontvangt u de accreditaties. Deze moeten onmiddellijk worden
aangebracht om toegang te krijgen. Bovendien ontvangt u informatiemateriaal over de omstandigheden op de
camping.
§ Om veiligheidsredenen mag u, zodra u voor de eerste keer het Camping PINK Premium-terrein hebt betreden,
het terrein niet meer verlaten. Om veiligheidsredenen kan het gebied met de prefab-accommodatie alleen te
voet worden bereikt. De voertuigen zullen op een afzonderlijke parkeerplaats worden gezet.
§ Drugs, wapens, drones, laserpennen, vuurwerk, gas- en olielampen, grote gasflessen, kaarsen en fakkels zijn
niet toegestaan.
§ Bezoekers in clubkleding of kleding die tot een bepaalde groep behoort, kan de toegang worden geweigerd.
Kleding van een Formule 1- of MotoGP-team is uiteraard toegestaan.
§ Eerste hulp is 24 uur per dag beschikbaar via een noodnummer. Neem altijd contact op met het personeel van
Camping PINK.
§ Het uitdelen van folders, flyers en/of het verhandelen van goederen is zonder schriftelijke toestemming van de
organisator verboden op het campingterrein.
§ Huisdieren zijn alleen toegestaan op Camping PINK am Birkmoarhof (niet op Camping PINK Premium).
§ Er zijn geen terugbetalingen voor vroegtijdig vertrek.
§ Er is geen minimumleeftijd, maar zorg ervoor dat u altijd een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort
of rijbewijs) bij u hebt.
§ Personen onder de 18 jaar mogen geen alcohol. Personen die onder invloed van alcohol en/of drugs lijken te
verkeren en het campingterrein willen betreden, kunnen worden geweigerd. De persoon van wie kan worden
aangetoond dat hij onder invloed was, kan geen aanspraak maken op terugbetaling van tickets, reiskosten en/of
andere gemaakte kosten.
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§ U mag eten en drinken meenemen naar het kampeerterrein. Let op, dit is niet verpakt in glas. Glas is op de hele
camping verboden. Daarnaast is het ook niet toegestaan om grote voorraden alcohol en voedsel mee te nemen.
Deze kunnen door het personeel van Camping PINK worden gecontroleerd en de consumptie ervan kan worden
verboden.
§ Alle dagelijkse sociale normen en waarden zijn van toepassing op het kampeerterrein. Het gebruik van
bedreigingen en geweld, het maken van discriminerende opmerkingen in taal en/of gebaar, seksuele intimidatie,
wildplassen en biergooien worden niet getolereerd. Een dergelijke overtreding kan leiden tot een verbod om op
de camping te verblijven. Eventuele schade moet door de overtreder worden vergoed.
§ Het niet naleven van onze huisregels zal resulteren in het onherroepelijk ontzeggen van de toegang. Bezoekers
en personen aan wie op grond van de wet en de huisregels de toegang is geweigerd, kunnen - om welke reden
dan ook - geen aanspraak maken op terugbetaling van kampeergeld, toegangsbewijzen of reiskosten.
§ Foto's, video's en foto's worden op de camping gemaakt. Alle gasten gaan ermee akkoord dat ze gefotografeerd
en gefilmd worden. Foto's kunnen door Camping PINK worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Het is
niet toegestaan professionele camera-apparatuur mee te nemen zonder accreditatie.
§ Het opzetten van tenten, vouwwagens, caravans, campers, auto's, enz. en het achterlaten van goederen
geschiedt op eigen risico.
§ 1. Roken is niet toegestaan in de accommodatie en de sanitaire voorzieningen, noch in de daarvoor bestemde
niet-rokersruimtes.
§ Afval moet in goed gesloten vuilniszakken worden gedeponeerd bij het afvalverzamelpunt. Bij uw vertrek dient
u de camping schoon en de accommodatie "veegschoon" achter te laten. Indien afval niet op de juiste wijze
wordt gescheiden/verwijderd of gereinigd, kunnen eventuele kosten worden doorberekend aan de
desbetreffende kampeerder.
§ U wordt verzocht stapvoets over het terrein te rijden bij het plaatsen van uw kampeermiddel. De
maximumsnelheid is 10 km/u - het verkeersreglement is van toepassing. Na de aankomstdagen is de camping
volledig autovrij in het Premium-gebied en bij de accommodaties. Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om
het gebied met de auto te verlaten. Het gebied van de accommodatie kan over het algemeen alleen te voet
worden betreden. Voertuigen krijgen een aparte parkeerplaats toegewezen. Raadpleeg uw
reserveringsbevestiging voor het aantal parkeerplaatsen. Extra parkeerkaarten kunnen worden gereserveerd.
§ Opnames bij een geldautomaat zijn niet mogelijk. Er is een geldautomaat bij de hoofdingang van de Red Bull
Ring (Red Bull Ring Str. 1, 8724 Spielberg). Op de camping kunt u contant betalen (Euro), met Maestro en met
creditcards. Bij het inchecken alleen in contanten (Euro).
§ Barbecues zijn alleen toegestaan in daarvoor geschikte houders op de camping (hout, barbecuekolen, gas). Het
is verboden een kampvuur aan te steken. Open vuur en het gebruik van alcohol- of petroleumkachels zijn niet
toegestaan. De gastoestellen moeten in overeenstemming met de normen worden uitgerust en onderhouden.
Als u als groep een kooktent gebruikt, moet er een goedgekeurd brandblusapparaat beschikbaar zijn.
§ Elke vorm van (geluids)overlast, met name tussen 1 en 7 uur, moet worden vermeden. De tijdsbeperking kan
verschillen naargelang de campingexploitant en/of de officiële voorschriften. Het gebruik van radio's e.d. is
toegestaan op voorwaarde dat er geen overlast is voor andere gasten. Het is niet toegestaan om grootschalige
en professionele geluidsapparatuur mee te brengen.

Camping PINK Event GmbH
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