CAMP ADVENTURES REGULATIV 2019
Manglende overholdelse af regulativerne, kan i værste fald medføre bortvisning!
•

Vis hensyn overfor andre og pas på dig selv, dine børn og dine ejendele.

•

Camp Adventure er et naturområde. Vær opmærksom på vind og vejrforhold, samt
underlaget når du færdes i naturen. Boardwalk og tårnrampe kan forekomme glatte i regn
og frostgrader.

•

I tilfælde af lyn, torden eller orkan bedes gæster følge personalets anvisninger.

•

Camp Adventure er en naturoplevelsespark for gående. For gæster med
funktionsnedsættelse, er det dog tilladt at medbringe en elektrisk eller manuel kørestol.
Det er ikke tilladt at medbringe cykler, scootere, knallerter, løbehjul, rulleskøjter,
skateboards eller lignede på Camp Adventure.

•

Det er kun tilladt at bevæge sig på markerede skovstier og boardwalk.

•

Camp Adventure er en privat skov. Det er ikke tilladt at plukke blomster, grene, tage mos
og lignende med fra Camp Adventure.

•

Al affald skal i de dertil indrettede skralde- og genbrugsspande. Der må under ingen
omstændigheder efterlades affald i naturen.

•

Benyt venligst Camp Adventures toiletter til såvel børn som voksne.

•

Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler.

•

Rygning må kun ske ved ankomstområde i dertil markerede rygeområder. Vis i øvrigt
hensyn til de omkringstående.

•

Det er ikke tilladt at medbringe hunde på boardwalk og i Tårnet på Camp Adventure.
Hunde må dog gerne medbringes på resten af Camp Adventures område, hvis de føres i
snor.

•

Det er ikke tilladt at medbringe våben eller andre genstande, der kan bruges som våben.

•

Vi bruger videoovervågning på Camp Adventure. Optagelserne bruges kun i
sikkerhedsmæssigt hensyn eller i tilfælde af tyveri, hærværk eller lignende.

•

Det er tilladt at tage billeder og optage film til privat brug på Camp Adventure. Kommerciel
brug af foto og film optaget på Camp Adventure kræver skriftlig tilladelse - kontakt venligst
info@campadventure.dk

•

Alle rettigheder til indhold på hjemmeside, brochurer, sociale medier og lignende er Camp
Adventures. Det er ikke tilladt at bruge eller gengive materiale fra campadventure.dk uden
skriftligt samtykke fra Camp Adventure. Dette gælder fx billeder, logoer, varemærker,
tekster, typografiske formater og illustrationer. Som udgangspunkt er alt materiale
beskyttet af rettigheder tilhørende Camp Adventure eller en samarbejdspartner til Camp
Adventure.

•

Camp Adventure forbeholder sig retten til at begrænse adgangen til Camp Adventure på
visse dage eller tidspunkter trods gyldig billet. Sker begrænsningen uden varsel, og er
begrænsningen af væsentlig karakter, er det muligt at få refunderet pengene herfor ved
henvendelse til Camp Adventure.

For Tårnet gælder ligeledes:
• Det er ikke tilladt at kaste objekter ud fra Tårnet.
• Løse genstande skal opbevares i lommer eller tasker.
For klatreparken gælder ligeledes:
• Det er kun tilladt at være i Klatreparken, hvis man har gennemgået instruks og
sikkerhedsbriefing fra Camp Adventures instruktører.
• Max vægt i klatreparken 120 kg.

