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Generel del
Ordensreglement for Hjallerup Marked – generel del - skal overholdes. Findes på
www.hjallerup-marked.dk.
Alle på campingpladsen skal til enhver tid følge anvisninger fra HIF Campings ledere og
Markedsudvalget.
Vi henstiller til god opførsel, og derfor bør ingen udvise adfærd til gene for gæster, handlende, personale, Falck, vagter og andre.
Specifik del for campingpladsen

1.
2.

Campingpladsen er i markedsdagene åben i tidsrummet 8.00 – 22.00.
Der er adgang til opstilling på campingpladsen før markedet som følger:
o Lørdag og søndag i weekenden før markedet: kl. 12.00 – 15.00
o Mandag, tirsdag og onsdag i ugen før markedet: kl. 18.00 – 20.00.
o Vi gør dog opmærksom på, at man kun kan få adgang til mark 1 og 2 før torsdag
kl. 10.00, hvis man har booket og betalt plads via hjemmesiden.
3. Campingområdet er opdelt i 2 områder (et Familieområde og et Ungdomsområde):
o I Familieområdet skal der tages hensyn til børn, hvorfor der skal være ro senest kl.
23.00
o I Ungdomsområdet kan der ikke forventes nattero.
4. For camping på Hjallerup Marked gælder reglerne i BR15, Beredskabsstyrelsens Tekniske
Forskrifter, vores generelle campingregler ifølge denne folder samt ”Ordensreglement for
Hjallerup Marked – Generel del”
5. Beredskabsstyrelsens Tekniske Forskrifter medfører bl.a.:
o Såvel Familieområdet som Ungdomsområdet skal være opdelt i henholdsvis et teltområde og et caravanområde (campingvogne, mobilhomes o.lign.)
o Telte skal opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 m. Arealer med telte skal opdeles
for hver 1.000 kvm med mindst 5 m brede friområder
o Arealer med caravans (campingvogne, autocampere o.lign.) skal opdeles i felter på maksimalt 1.000 kvm. Mellem hvert felt skal der være et friområde på 5 m. Mellem de enkelte campingenheder skal der være en afstand på 3 m
o På campingområdet forefindes brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens bestemmelse
o Telte, der opstilles i friområder, skal omgående fjernes
o Friområderne holdes frie og ryddelige i hele deres bredde, således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder
o Containere og affaldsbeholdere på campingområdet tømmes mindst 1 gang dagligt
6. Anvisninger fra Markedsudvalget og af dem bemyndigede personer (bl.a. vagtpersonalet)
skal følges
7. Markedsudvalget forbeholder sig ret til uden grund at afvise gæster
8. Salg på campingpladsen er ikke tilladt
9. Telte, campingvogne mv. må ikke spærre brandveje
10. Telt, campingvogne mv. må kun opstilles på de af vagtpersonalet anviste pladser
11. Telte og o. lign må maksimalt være 20 m2
o Der kan indtil 1 uge før markedet ansøges om at måtte medbringe større telt og o. lign.
o Ansøgningen sendes til:
Hjallerup Marked
Pladsudvalget
Algade 43
9320 Hjallerup
o Tilladelsen meddeles skriftligt. Tilladelsen skal medbringes og skal kunne fremvises på
forlangende.
o Vilkår for tilladelsen skal til enhver tid overholdes.
o Manglende overholdelse af vilkår vil medføre bortvisning og kan medføre politianmeldelse.
12. Der må alene medbringes almindeligt campingudstyr
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13. Møbler og lign. brandbare genstande, må ikke medbringes i campingområdet. Undtaget herfra er campingenhedens faste installationer samt soveposer, liggeunderlag og andet letvægtsudstyr, der normalt anvendes i forbindelse med overnatning
14. Der er ingen kogepladser på campingpladsen
15. Affald må ikke henkastes i campingområdet, men skal anbringes i containere, affaldsbeholdere mv.
16. Der må kun medbringes drikke- og madvarer til eget brug
17. Der må ikke medbringes fustageanlæg o.lign.
18. Parkering af biler og motordrevne køretøjer i Familieområdet er tilladt i umiddelbar tilknytning til campingenheden, men afstandskravet på 3 m til andre biler og campingvogne skal
overholdes.
19. Kørsel i hele campingområdet er ikke tilladt i tidsrummet kl. 22.00 – 8.00. Dette forbud
gælder ikke sidste markedsdag
20. Færdselsloven er også gældende på campingområdet, dette medfører bl.a. at der foretages
politianmeldelse af spirituskørsel
21. Campingvogne og campletter skal være indregistreret for at få adgang til campingpladsen
22. Brug af åben ild er strengt forbudt (inkl. myggelys, stearinlys o. lign.). For grill se punkt 24
23. Grill må kun ske i de særligt indrettede grillpladser.
o Grillpladserne må alene anvendes i tidsrummet 12.00 – 20.00. Grill uden for dette tidsrum er ikke tilladt
24. Fyrværkeri må ikke medbringes
25. Campingpladsen skal efterlades i opryddet stand og skal forlades senest første dag efter
markedet
26. Dyr har ingen adgang til campingpladsen, undtaget er hunde, katte o.lign. forudsat at de
ikke er til gene for andre gæster
27. Tyveri, hærværk, slagsmål, upassende samt grov opførsel vil blive anmeldt til politiet og
medfører øjeblikkelig bortvisning
28. Hjallerup Marked påtager sig intet ansvar for tyveri og hærværk på medbragte ting
29. Hjallerup Marked forbeholder sig ret til at gøre et erstatningskrav gældende ved overtrædelse af fastsatte regler
30. Manglende overholdelse af regler for campingpladsen på Hjallerup Marked vil medføre bortvisning og kan medføre politianmeldelse.
Dette reglement erstatter alle tidligere Campingpladsreglementer for Hjallerup Marked.
Godkendt af Markedsudvalget den 6. marts 2018.
Markedsudvalget
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