Camping PM
Välkommen till campingen för Hallands 3-dagars!

Öppettider

Välkommen! Vi har öppet torsdag 14 juli från kl. 12:00 till söndag 17 juli
kl.16:00.

Incheckning

Detaljerad karta över campingrutor samt fördelningslista läggs ut på Eventor
och www.hallands3dagars.se senast tisdag 12 juli.
Incheckning sker vid tre olika stationer. Vänligen kontrollera inom vilket fält er
campingruta är belägen och åk till rätt incheckningspunkt. Karta delas även
ut vid incheckning.

Vägvisning

Campingen finns i Källstorp, mellan Väröbacka och Stråvalla i Varbergs
kommun. Vägvisning från väg 845, mellan Frillesås och Väröbacka. Från
E6/E20 välj avfart nr 56 mot Bua och Väröbacka.

Arena

Tävlingsarenan är belägen ca 1000 m från campingen. Vi rekommenderar
promenad eller cykel. Vägen kommer vara trafikerad av fordon på väg till
parkeringsplatsen.

Service

Dricksvatten från tank.
Toaletter.
Sopcontainer.
Tömning av latrin i sluten tank.
Kioskutbud såsom fika och godis till försäljning på campingen.
Kylklampar för utbyte i mindre omfattning i campingreceptionen.
Laddning av mobiltelefoner i mindre skala.
Spel och lekutrustning för utlåning.
Dusch på arenan i samband med orienteringstävlingen.
Marka finns på arenan.

Brandsäkerhet

Grilla gärna men endast på anvisad plats för att undvika gräsbrand.
Brandsläckare finns utmärkta med hink på pinne.
Husvagnar placeras med drag utåt vägen och husbilar backas in.
För din säkerhet, håll rätt avstånd till dina grannar!

Camping PM
Mobiltelefoner

Laddningsmöjlighet i begränsad omfattning kommer erbjudas.

Klubbcamping

För att möjliggöra trevliga klubbkvällar delar vi ut campingplatser klubbvis.
Vid eventuell sen anmälan ska vi göra allt vi kan för att ordna plats så nära
klubben som möjligt.

Husbilar

Markförhållandena är goda och husbilar bedöms kunna köra på området
utan problem. Önskas ändå extra lättillgänglig plats för tyngre fordon,
vänligen kontakta campingchef så kan plats ordnas på särskild del av
campingen.

Övrigt

Camping utanför tilldelade campingrutor är inte tillåten.

Anmälan och
betalning

Sen anmälan

Beställ din plats via bokning av tjänst i Eventor senast 3 juli. Priset är 450 kr
oavsett antal övernattningar. Betalning sker i samband med anmälan.
Inbetalning ska göras till Fjärås AIK Bankgiro: 792-3329, Med märkning H3
Camping.
I mån av plats tar vi emot sen anmälan, dock mot förhöjd avgift, 600 kr.
Kontakta campingchef.

Mer information Kontakta gärna Ulrika Granfors, campingchef, 070-001 91 31,
camping@hallands3dagars.se.

