VANAMÕISA CARAVAN PARKIN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Nämä järjestyssäännöt on laadittu, jotta kaikki vieraamme viihtyisivät Vanamõisa Caravan Parkissa mahdollisimman hyvin.
Järjestyssääntöjen rikkominen oikeuttaa henkilökuntaa pyytämään teitä poistumaan leirintäalueeltamme.
Majoittuminen Vanamõisan Caravan Parkin alueelle tarkoittaa, että sitoudutte noudattamaan järjestyssääntöjä.
VASTAANOTTO
Vastaanoton aukioloajat lukevat pääsisäänkäynnin ovessa. Kiireellisissä asioissa ja hätätilanteissä vastaanottoajan
ulkopuolella pyydämme soittamaan puhelimeen +372 5866 6696.
Tietoa tarjottavista palveluista, juna-aikatauluista sekä muista hyödyllisistä asioista saa vastaanotosta, lähialueella
sijaitsevista nähtävyyksistä voi tiedustella Caravan Parkin infopisteestä.
SISÄÄNKIRJAUTUMINEN
Saapuessanne tulkaa ensin vastaanottoon ja kirjautukaa sisään. Matkailuautojen, matkailuvaunujen ja telttojen
rekisteröinti tapahtuu klo 09.00–21.00 ja leirintämökkeihin sisäänkirjoittaminen klo 14.00–20.00. Aiemmasta tai
myöhemmästä sisäänkirjautumisesta on sovittava etukäteen. Sisäänkirjautumisen yhteydessä on täytettävä
asianmukainen lomake, jonka allekirjoittaa aikuinen, joka vastaa myös itsensä ja seuralaistensa aiheuttamista vahingoista.
Vieraiden on maksettava koko majoituksen hinta sisäänkirjautumisen yhteydessä.
Jokainen vieras saa valita paikan matkailuautolle, matkailuvaunulle ja teltalle (jos se ei ole varattu). Leirintäalueen johto
varaa oikeuden siirtää vieraat tarvittaessa muuhun paikkaan.
Kanssanne majoittuvien henkilöiden ja majoituspäivien määrän tai muiden asianhaarojen muuttuessa ilmoittakaa siitä
välittömästi vastaanottoon.
ULOSKIRJAUTUMINEN
Caravan Parkista lähtevien vieraiden uloskirjautuminen on hoidettava klo 12.00 mennessä. Jokaisesta lisätunnista peritään
hinnaston mukainen lisämaksu.
Jos vieras on vahingoittanut leirintäalueen omaisuutta, siitä on välittömästi ilmoitettava vastaanottoon ja aiheutettu
vahinko on korvattava ennen lähtöä. Leirintäalueen vieraat ovat velvollisia luovuttamaan heidän käytössään olleen
alueen/tilat takaisin siisteinä ja hyväkuntoisina.
ASIAKKAIDEN VIERAAT
Asiakkaiden vieraat ovat sallittuja, mutta heidän on poistuttava leirintäalueelta viimeistään klo 21.
Asiakkaiden vieraat pääsevät leirintäalueelle heidät vastaanottavan asiakkaan vastuulla.
Vieraiden ajoneuvoja alueelle ei päästetä. Nämä ajoneuvot voi pysäköidä sisäänkäynnin lähellä sijaitsevalle
pysäköintialueelle.
LEMMIKIT
Koirat ovat sallittuja, mutta ne on pidettävä talutushihnassa (sekä suuret että pienet).
Koiria ei saa jättää ilman valvontaa.
Olkaa hyvä ja kävelyttäkää koirianne Caravan Parkin ulkopuolella – läheisellä vaelluspolulla tai kevytliikennetiellä. Koirien
omistajat ovat velvollisia siivoamaan lemmikkiensä jätökset välittömästi, laittamaan ne muovipussiin ja heittämään
roskakonttiin tai -laatikkoon. Tämän säännön rikkomisen tapauksessa meillä on oikeus sakottaa koiran omistajaa sekä
pyytää hänet poistumaan leirintäalueelta.
Koirien peseminen suihkuhuoneissa ja pesualtaissa on kielletty.
Muiden eläinten leirintäalueelle tuomisesta on sovittava etukäteen vastaanoton kanssa.
Leirintämökeissä, saniteettitiloissa ja lammikkoalueella mitkä tahansa eläinten oleskelu on kiellettyjä.
SANITEETTITILAT
Hygienian takaamiseksi pyydämme pitämään saniteettitiloissa puhtautta ja jättämään tilat hyvään kuntoon.
Viemäristön tukkeutumisen välttämiseksi WC-pönttöön ei saa heittää kosteita puhdistusliinoja, kertakäyttöisiä
puhdistuskankaita, terveyssiteitä yms.
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Kemialliset WC:t ja muut saniteettisäiliöt on tyhjennettävä siihen tarkoitettuun tyhjennyspisteeseen. Niiden tyhjentäminen
saniteettitilojen WC-pönttöihin on kielletty.
Alle 6-vuotiaat lapset eivät saa käyttää saniteettitiloja ilman aikuisen valvontaa.
Saniteettitiloissa sekä niiden läheisyydessä tupakointi on kielletty.
Saniteettirakennuksissa on hiusten leikkaaminen ja suihkuhuoneessa ihokarvojen ajelu kielletty.
Vettä on käytettävä ympäristöystävällisesti ja säästäväisesti.
JÄTTEET JA HYGIENIA
Kaikkien vieraiden on vältettävä mitä tahansa toimintaa, joka saattaa vahingoittaa leirintäalueen puhtautta, hygieniaa ja
ulkonäköä.
Matkailuautojen ja -vaunujen jätevesisäiliöiden tyhjennys siihen tarkoitettujen tyhjennyspisteiden ulkopuolella on kielletty.
Talousjätteet on laitettava muovipussiin ja vietävä jätesäiliöön. Talousjätteitä ei saa heittää pieniin roskalaatikkoihin.
Grillituhkaa ja -hiiliä ei saa heittää jätekonttiin ennen, kun ne ovat täysin sammuneet ja jäähtyneet. Suurikokoisten
jätteiden jättäminen jätekonttiin tai sen viereen on kielletty. Vieraat ovat velvollisia järjestämään itse suurikokoisten
jätteiden poiskuljetuksen. Ellei vieras sitä tee, hänelle esitetään lasku ao. jätteiden poiskuljettamisesta.
PYYKINPESU
Pesukoneen ja kuivausrummun käytöstä peritään lisämaksu, joka on maksettava ennen ao. koneen käyttöä vastaanotossa.
Pyykinpesuun ei saa käyttää keittiön eikä saniteettitilojen pesualtaita.
Kuivausrummun käytön lisäksi pyykkiä voi kuivattaa saniteettirakennuksen vieressä sijaitsevilla kuivaustelineillä tai teidän
käytössänne olevalla alueella, jos teette sen hienovaraisesti ja muita vieraita häiritsemättä. Pyykin kuivaaminen puiden
varassa on kielletty.
SÄHKÖT
Kaikkien leirintäalueella käytettävien sähkölaitteiden ja kytkentäkaapeleiden pitää olla hyvässä kunnossa.
Sähköä on käytettävä säästäväisesti.
Sähkölaitteiden yhtäaikainen käyttö kokonaisteholla yli 2200 W (10 A) on kielletty.
Sähköjärjestelmien oma-aloitteinen korjaaminen tai muuttaminen on ehdottomasti kielletty. Leirintäalueen virallinen
sähköasentaja on ainoa henkilö, joka saa tarkistaa ja korjata sähköasennuksia.
Sähkökatkokseen johtavasta ylikuormituksesta on maksettava 25 euron sakko.
MELU JA HILJAISUUS
Leirintäalueella on noudatettava kohtuullista hiljaisuutta ja olematta aiheuttamatta melua, joka saattaa häiritä muita
vieraita. Minkä tahansa musiikin soittaminen on kiellettyä 24/7.
Ovet ja takaluukut on suljettava mahdollisimman hiljaa.
Yörauha on kello 23.00–7.00 välisenä aikana ja sitä on noudatettava. Jos viereisessä Vanamõisan ulkoilmakeskuksessa
järjestetään joku tapahtuma, yörauha alkaa klo 24.00. Tietoa tapahtumista saa vastaanotosta.
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI
Koko majoittumisen aikana vierailla on oikeus ajaa leirintäalueelle yhdellä ajoneuvolla.
Ajoneuvojen nopeusrajoitus on alueella 10 km/h. Jalankulkijoilla on etuoikeus.
Kello 22.00–07.00 välisenä aikana liikennöinti leirintäalueella on kielletty, paitsi erikoistapauksissa.
Ajoneuvot on pysäköitävä niin, etteivät ne estä liikennettä eivätkä muiden vieraiden pysäköintiä.
Ajoneuvoilla ei saa ajaa nurmikolle, paitsi siihen tarkoitetuilla alueilla.
Caravan Parkin henkilöstöllä on oikeus kieltäytyä ao. sääntöjä rikkoneen vieraan palvelemisesta ja soittaa paikalle poliisi.
TURVALLISUUS
Avotulen teko leirintäalueella on kielletty. Grillilaitteiden ja retkiliesien käyttö on sallittua vain, jos ne ovat moitteettomassa
kunnossa ja noudatetaan kaikkia turvallisuussääntöjä. Niitä ei saa kuitenkaan laittaa suoraan maanpinnalle (paitsi jalalliset
grillit). Grillaus ym. ruoanlaitto ei saa vahingoittaa maanpintaa.
Hiiligrillien käyttö leirintäalueella on kiellettyä, paitsi erillisellä grillialueella.
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Sammuttimet sijaitsevat vastaanotossa, saniteettirakennusten keittiöissä ja saunassa. Tulipalon tai muun hätätilanteen
sattuessa soittakaa välittömästi numeroon 112 ja ilmoittakaa asiasta vastaanottoon. Caravan Parkin osoite on:
Vabaõhukeskuse tee 18, Vanamõisa küla, Saue vald, Harjumaa.
Ensiapupakkaus on vastaanotossa.
Tupakantumppien, myös sammuneiden, heittäminen maahan on kielletty. Täysin sammuneet tupakantumpit on heitettävä
siihen tarkoitettuun jätelaatikkoon.
Minkä tahansa pyrotekniikan sekä lentävien lyhtyjen käyttö on kielletty.
Jos havaitsette leirintäalueella ilkivaltaa tm. epäilyttävää toimintaa, ilmoittakaa asiasta välittömästi vastaanottoon.
LEIKIT, URHEILU JA AKTIVITEETIT
Lammen, koripallokentän, toimintakentän (paitsi minigolf), kiipeilytornin, lasten leikkipaikan, keinun ja vaelluspolun käyttö
on maksutonta, mutta omalla vastuullanne. Caravan Park ei vastaa mahdollisista onnettomuuksista, mukaan lukien lapsille
tapahtuneista. Lapset eivät saa oleskella leirintäalueella ilman vanhempiensa tai heistä vastaavien aikuisten valvontaa.
Alle 12 -vuotiaat lapset eivät saa käyttää lampea, toimintakenttää, kiipeilytornia, leikkipaikkaa ja keinua ilman aikuisen
valvontaa, joka on vastuussa lasten turvallisuudesta.
Lammikossa ei saa käyttää puhallettavia palloja ja patjoja sekä leikkiä leikkejä, jotka saattavat vaarantaa turvallisuutta ja
häiritä muiden rauhaa.
Hypyt veteen pää edellä ovat kiellettyjä.
Laserkynien, ilmakiväärien ja muiden vaarallisten leikkikalujen käyttö on kielletty.
Teillä leikkiminen on kielletty.
Droonien lennättäminen leirintäalueella on kiellettyä, jos siihen ei ole annettu etukäteen lupaa vastaanotosta (luvan
antamisesta voidaan kieltäytyä).
Caravan Park ei vastaa onnettomuuksista, jotka saattavat tapahtua leirintäalueella leikkimisen, urheilemisen tai muun
aktiviteetin yhteydessä.
ALUE
Puiden ja kasvien vahingoittaminen on ehdottomasti kielletty.
Kielletty on yli 20 cm pituisten ja yli 1 cm paksuisten tolppien lyöminen maahan, kuoppien kaivaminen maahan sekä muu
toiminta, joka saattaa muuttaa alueen ulkonäköä.
Kasvillisuuden hyvän kunnon takaamiseksi kumimattojen, mattojen yms. käyttö on sallittu vain, jos ne eivät vahingoita
nurmikkoa.
Viittojen, kylttien, liikennemerkkien, valaisimien, jätekonttien, roskalaatikoiden yms. siirtäminen, hajottaminen ja
vahingoittaminen on kielletty.
Kasvillisuudelle, aidoille, maalle tai leirintäalueen rakennelmille aiheutetusta vahingosta vastaa sääntöjä rikkonut vieras,
joka on velvollinen korvaamaan korjaus- tai vaihtokustannukset.
Ulkona virtsaaminen on ehdottomasti kielletty.
Caravan Parkissa käytetty alue on siivottava alkuperäiseen kuntoon ja luovutettava hyvässä kunnossa.
Matkailuautojen ja -vaunujen, henkilöautojen sekä muiden ajoneuvojen peseminen leirintäalueella on kielletty.
VASTUU
Pyydämme vieraitamme käyttämään kaikkia varotoimenpiteitä heidän ajoneuvojen ja muun omaisuuden suojaamiseksi.
Carvan Park ei vastaa leirintäalueella tai pysäköintialueella tapahtuneista varkauksista. Caravan Park ei vastaa myöskään
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet luonnon ilmiöistä (tuuli, sade, tulva, puupihka yms.). Caravan Park ei vastaa tapauksista,
joissa majoittujan ajoneuvo on vaurioitunut törmäyksestä kiveen, puuhun, oksiin jne.
Caravan Park ei vastaa aineellisesta tai aineettomasta vahingosta, joka on aiheutunut majoittujalle tulipalon tai
onnettomuuden seurauksena, joka johtui kolmansien henkilöiden aiheuttamasta sähkö- tai vesikatkosta.
Caravan Park ei vastaa vieraallemme leirintäalueella oleskelun aikana aiheutuneista vammoista, paitsi tapauksissa, joissa
ne ovat johtuneet (todistettavasti) leirintäalueen henkilöstön huolettomuudesta.
YLEISTÄ
Pyydämme kaikki löytötavarat toimittamaan välittömästi vastaanottoon.
Ongelmien ja huolien syntyessä kääntykää vastaanoton puoleen. Teemme parhaamme auttaaksemme teitä.
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Ilmoittakaa valituksistanne aina ja ne käsitellään asianmukaisesti.
Caravan Parkin alueella ovat kiellettyjä kaupanteko, mielipidekyselyt tai muut tutkimukset, paitsi tapauksissa, jossa niihin
on antanut suostumuksensa leirintäalueen johto.
Lainrikkomuksista ilmoitetaan poliisille.
Kaikista asioista, jotka eivät sisälly järjestyssääntöihin, päättää johtokunta.
Kiitämme teitä etukäteen niiden järjestyssääntöjen noudattamisesta ja toivomme, että viihdytte parhaiten Vanamõisa
Caravan Parkissa.
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