Skovgårde Bibelcamping
Praktiske oplysninger
Velkommen til Skovgårde Bibelcamping
Her er nogle praktiske oplysninger, som du kan have glædeaf-uanset om du kommerforl. gangelterom
du har væretmed mange gange.

l.

Placering af campingvogn/telt
Der skal væremindst 3 meter mellem hver campingvogn (i alle retninger).
Det sikrer vi ved, at cam in vo nens næseh'ulsættes å den flise der viser dit pladsnummer.
Vognene skal holde på langs af pladsen/vejen.
Der er ingen afstandskrav mellem telte. Men telte må ikke stå mellem campingvognene, derfor må
der kun opstillet telt på teltpladserne.
Hvis du er i tvivl, så kontakt en af de praktiske medarbejdere på pladsen.

2. El
Der er et CCE stik til 230 volt til alle pladser.
Du får el ved at koble dig til el-standeren. Du skal selv medbringe kabel.
3. Vand
Der er vandhaner flere steder på pladsen, hvor du kan hente drikkevand.

Ved Arken/toiletbygningener dervaske, hvor du kan vaske op.
4.

Armbånd

De vedlagte armbånd skal bæressynligt under hele campingen.

Vi brugerdem til at vise hinanden, at vi er en del afdette årscamping.
5. Fællesgrill

Hver dag kl. 17.00 bliver der tændtop i fællesgrill udenforArken. Herer du velkommen til at
kommer oggrille aftensmaden.Seogså retningslinjerfor brug i FAQ.
6. Vaskemaskine og tørretumbler
l køkkenområdet er der vaskemaskine og tørretumbler, som du kan bruge.
Betaling (20 kr. ) sker på Mobile Pay.
7. Køleskabog fryser

t køkkenområdeter der køleskabogfryser.
Køleskabene er først og fremmest til telt-folkene, der ikke har selv har køleplads.

Frysepladsener til alle, men da den er begrænset,børhvervogn max have en pose i fryseren.
Husk at skive plads nr. på posen.
8. Toilet og bad
l toiletbygningen er der toiletter og baderum - en indgang til mændog en til kvinder.

l køkkenområdeter der indgangtil et familierum/handicaprum.
Der er desuden opstillet toilet/badevogne på pladsen.
9. Biler skal parkeres på p-pladsen - ikke mellem campingvogne/telte
10. lnformationen/Æ?e®^lgøs
Vores information ligger på Areopagos, som vi kalder vores fællesområde.

Skovgårde Bibelcamping
Praktiske oplysninger
Informationen har åben flere gange om dagen:
Efter bibeltime til kl. 12. 00
Om eftermiddagen kl. 14. 00 til 16. 00
Efter aftenmødettil kl. 22.00

Nårinformationen haråben, kan du købeis, chips eller slik.
Du kan betale med Mobile Pay(se vejledning) og kort.
Du er altid velkommen til at slå dig ned i informationsteltet- uansetom informationen er åben
eller ej.
11. Afregning
Afregning skal ske førdu rejser fra pladsen.
Du har mulighed for afregning i informationen hver dag kl. 11. 00 til 12. 00. Hvis du er nødt til at
rejse pludseligt, så kontakt Lili Ruby tlf. 53572397.
12. Opslagstavle

Mellem døreneind til toiletterne er der en stor opslagstavle.
Den brugervi til at give informationeri løbetafcampingen.
Her kan du ogsåfinde kontaktoplysningertil lederne.
VærogsåopmærksompåA-skiltene med dagsprogrammerne. Her kan du se, hvis der er rettelser til
programmet.

13. Morgenbrød
Du kan bestille morgenbrød, kagemand osv. i informationen.

Du skal væreobs på, at din bestilling skal afleveresog betales F R kl. 16.00 hvisdu skal have brød
den følgende dag.

Brødet bliver stillet i informationen senest kl. 8. 00- og så henter du bare posen med din bestilling.
(Brødetkommerfra en rigtig god bager )
14. Den sidste lørdag

Skovgårde Bibelcamping er værtved et rundstykke til alle, der er tilbage på pladsen den sidste
lørdag.Du skal dog selv medbringetilbehørog drikkevarer. Husktilmelding i informationen.

Tak fordi du er kommet

vi glæderos til at have en rigtig dejlig uge sammen!

