Regler for brug af Jomsborg
1. Jomsborgs regler gælder sammen med lejekontrakten, og tilhørende takster.
Tilsynsførendes anvisninger skal respekteres og opsatte henvisninger skal følges.
2. Jordvarmeanlæggets slanger:
Vigtigt: Af hensyn til slangerne til jordvarmeanlægget, må der under ingen omstændigheder graves eller
bores i hele græsplænen foran sovesalsbygningerne.
Jordvarmeslangerne ligger i plænen fra nedkørslen til gyngen ved Bjørnebo.
Skader på jordvarmeanlæggets slanger skal erstattes af skadevolder eller subsidiært af lejer.
3. Parkering:
Busser må ikke køre ned på lejren, men de skal anvende den opmærkede P-plads for busser udenfor lejrens
indgang. - Parkering for personbiler henvises til lejrens P-plads indenfor lågen til højre.
Det er forbudt, at parkere foran bygningerne, da dette er en BRANDVEJ.
4. Inventar:
Service og køkkeninventar må kun anvendes til det formål, som er tiltænkt dette.
Køkkenmaskiner må kun betjenes af voksne og ifølge vejledninger.
Vigtigt: Opvaskemaskinen skal slukkes inden den tømmes for vand. Sæbe mm doseres af tilsynsførende.
Indendørs borde og stole må ikke anvendes udendørs. Alt inventar skal stå som ved modtagelsen.
Madrasserne må under ingen omstændigheder fjernes fra sengene.
Foldevægge betjenes efter den opsatte vejledning.
Varmestyring: Se opslag.
5. Lejeres adfærd:
Vis hensyn til naboer, undgå brug af musik udendørs. Vis hensyn til naturen.
Ophængning af opslag med søm, stifter og alm. tape på bygningsdele er ikke tilladt.
Brug af Gaffatape på Jomsborg er strengt forbudt.
Ved midlertidige opslag på vinduer må kun foretages med malertape.
Det er ikke tilladt med åben ild og grill på de udendørs terrasser, af hensyn til brand.
De to kæmpehøje på grunden, skal respekteres iflg. Nationalmuseets anvisninger for oldtidsminder.
Det er ikke tilladt at lege med brandmateriel eller misbruge varslingsanlægget.
Trækkes flaglinen ud af flagknoppen, kontaktes tilsynsførende. Flagstangen må ikke lægges ned.
Alle skader skal meddeles til tilsynsførende.
6. Husdyr:
Hunde og katte samt andre husdyr skal så vidt muligt undgås medtaget på lejren af hensyn til børn og voksne
med allergi. Hunde- og kattehår kan være til gene for senere brugere.
Køkkenservice må ikke anvende til foderskåle.
7. Belægning af lejren:
Jomsborg må under ingen omstændigheder overbelægges uden aftale med udlejer.
Jomsborg stiller kun de normerede sove- og spisepladser samt service til disposition.
Udendørsarealer omkring lejren er videoovervåget. Videoovervågningen har til hovedformål at sikre lejren,
når den ikke er udlejet. Optagelserne vil kun blive gennemset såfremt der sker uønskede handlinger såsom
indbrud, hærværk etc. Optagelserne overspilles automatisk.
8. Rengøring:
Se vejledning om slutrengøring ved afrejse. Henkastet affald på grunden skal fjernes inden afrejse. Lejren
skal afleveres i rengjort stand, papirkurve skal tømmes og affaldssække placeres i lejrens containere. Køkken
og køkkenmaskiner skal være rengjort. Mindst én ansvarlig leder gennemgår lejren sammen med tilsynet, og
forlader den først, når lejren er godkendt iht. aftalt rengøringsniveau.
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