Campingreglement tijdens events op Circuit Zolder:
1. De camping is tijdens de grote evenementen op Circuit Zolder geopend om te kamperen
tegen betaling van een gebruiksvergoeding.
2 De camping kan alleen worden betreden na registratie bij het controlepersoneel en betaling van de
gebruiksvergoeding.
3. Tijdens het verblijf op de camping is het verplicht het polsbandje duidelijk zichtbaar om te dragen.
Het polsbandje geeft ook toegang tot alle tijdelijke campings.
4. Waar de tent van de individuele kampeerder met inbegrip van zijn voertuig of de caravan met
trekkend voertuig op de standplaats kan staan, beslist het controlepersoneel. De instructies van
het controlepersoneel moeten worden opgevolgd.
5. Het is niet toegestaan:
a. om open vuur te maken en te roken in het bos,
b. geluid dat de rust verstoort, in het bijzonder het aansteken en afvuren van vuurwerk en de
werking van te luide muzieksystemen te gebruiken,
c. tenten te verplaatsen,
d. om afval op een andere manier weg te gooien dan in containers of plastic zakken die hiervoor
voorzien zijn,
e. een voertuig op de camping te gebruiken, behalve voor aankomst en vertrek,
f. om spijkers in bomen te slaan,
g. dieren mee te nemen op de camping.
6. Er moet rekening worden gehouden met de hygiënevoorschriften, met name het gebruik van
de beschikbare toiletvoorzieningen.
7. Het in- en uitstappen met motorvoertuigen kan tijdens de wedstrijden door de politie beperkt
worden om redenen van verkeersveiligheid.
8. De toegang tot de camping is niet toegestaan voor verkoopstanden,
9. Het gebruik van de camping is op eigen risico. Bewaking vindt niet plaats. De verhuurder is niet
aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook (bijv. diefstal, ongelukken, verwondingen,
verloren of beschadigde zaken), die het gevolg zijn van het gebruik van de camping.
10. Iedereen die de bepalingen van dit campingreglement overtreedt, wordt onmiddellijk van de
camping verwijderd en bij de politie aangegeven.
11. In aanvulling op dit campingreglement zijn de regels voor toeschouwers op Circuit Zolder van
toepassing.

