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Velkommen til Søndagsskolen. 
 

Vi håber at I får et dejligt ophold og nogle uforglemmelige 

ferieoplevelser sammen. 
 

 
 

På Feddet finder I et væld af oplevelser og aktiviteter. Oplev f.eks. det 

store poolområde med både børnepool, voksenpool, sauna og spa, samt 

få mange sjove timer til at gå i vores aktivitetscenter eller prøv den flotte 

adventure golfbane. 

På Feddet finder I også den skønne og børnevenlige badestrand, der 

kombineres af natur og sandklitter og Østkystens lavvandede og rolige 

vand. Stranden har god sandbund og lavt vand, hvilket gør den meget 

børnevenlig. Den lange sandstrand giver god plads til alle. 
 
 

 
 

 
 
Vi glæder os til at kunne byde jer velkommen til en helt unik ferieoplevelse 

på Feddet, helt ude i den skønne natur og tæt på den hvide

 sandstrand – en oase i komfortable 

omgivelser. 
 
 
 
Vi ses på Feddet 
 
 
Rigtig god lejr. 
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Praktiske informationer: 
 

Udlejer 
Feddet Strand Resort tlf.: 56725206 eller e-mail: 
info@feddetcamping.dk 
 
Søndagsskolen:  
Feddet 21, 4640 Faxe. 

 
 

Ved booking af Søndagsskolen har man også fri adgang til 
campingpladsens store legepladsområde. 
 
Adgang til Pool & Spa og Adventuregolf kan tilkøbes: 
10 klip – DKK 120,00 
20 klip – DKK 200,00  
50 klip – DKK 400,00  
100 klip – DKK 700,00  
400 klip – DKK 1.400,00  
 
Pool og Spa pr. person – 4 klip 
Adventuregolf pr. person – 4 klip 
Købes i Informationen 

 
Lejemålet er gyldigt når lejer har indbetalt DKK 1.000,00 senest 14 dage efter 
booking. Resten af lejebeløbet indbetales senest 60 dage før ankomst. 

 
El forbrug samt eventuelle skader afregnes ved afrejse. Ved glemt 
aflæsning af el, pålægges DKK 250,00 pr. døgn i skønnet forbrug. 
 

 
Ophold under lejren: 

Euforiserende stoffer må ikke indtages. 
Alkohol må gerne nydes i små mængder efter aftale med udlejer. 
Tobaksrygning må kun finde sted ved køkkenterrassen - ikke 
indendørs! 
 

Brandslukningsmateriel: Er ikke legetøj og må kun betjenes af lederne. 
Brand: (se telefontavle) 
Ring først til campingpladsen -Tlf.56725206, ring herefter 112. 
Åben ild: Enhver form for ild i HELE området er forbudt inkl. bål på 
stranden. 
Fyrværkeri må ikke affyres. 
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Ved ankomst, og under opholdet, 
er det udelukkende lejers ansvar at: 

 
Nøgler afhentes i Informationen på campingpladsen, mod forevisning 
af lejekontrakt. 

 
Nøglerne afleveres også her efter lejren - samme antal nøgler som 
modtaget. 

 
El måler i leder rum 1 aflæses ved ankomst og afgang, og noteres i 
skema. 
Tallet regnes ud og afregnes ved afrejse. 

 
Gas: (forklaring om brug af gas findes på oversigtskort side 4) 
- ekstra gasflaske er i depot 2 - hvis ikke, kan den byttes på 
campingpladsen. 

 
Opvaskemaskine: (forklaring om brug findes ovenover maskinen). 
- salt, sæbe og afspænding skal tjekkes inden ibrugtagning og i 
løbet af lejren (beholdere står under vask til højre for 
opvaskemaskine). 
- salt, sæbe og afspænding findes ovenover skab ind mod sal. 
- salt: en hel blok puttes i saltbeholder. 
- afspænding fyldes i grønlig beholder. 
- sæbe fyldes i lys beholder. 
- tømning af vand og rengøring af bundrist skal foretages hver aften. 

 
Bommen ved vejen, skal være lukket – hver dag! Uvedkommende 
parkering på grunden ved lejren eller langs vejen ned til grunden er ikke 
tilladt og køretøj skal bortvises. 

Bygning og inventar er det ikke tilladt at skære i, tegne på, eller på anden 
måde beskadige. Borde, bænke og køjer må ikke betrædes med fodtøj. 
 
Der skal værnes om lejrens beplantning, der må ikke brækkes grene af eller 
skæres i træerne. 
 
Lejrens område skal i øvrigt holdes i god orden. 
 
Færdsel uden for lejrens grund må kun ske under opsyn af ansvarlig 
leder. 
 
Campingpladsen er ikke en del af lejrområdet og lejrdeltagerne må derfor ikke 
benytte faciliteter på campingpladsen samt opholde sig på campingpladsen, 
eller bruge campingpladsens arealer til at krydse ind over, medmindre andet er 
aftalt. Dog kan der tilkøbes adgang til pool m.m. Færdsel i strandkanten er 
tilladt. 
 
Husk at tage hensyn til naboer og campister. Derfor er høj musik og råben ikke 
tilladt. Der skal være ro senest kl. 22.00. 
 
Overholdes regler om ro og orden, samt høj musik og råben ikke, gives 1 
advarsel.  Ved første advarsel fratrækkes halvt depositum.  Ved 2. advarsel 
fratrækkes fuldt depositum. Ved 3. advarsel lukkes arrangementet. 
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Ved afrejse er det udelukkende lejers ansvar at: 
 

Lejren ryddes op!!! 
 

-  Alle gulve fejes. 
- Køjer og hylder fejes og tømmes for sand, sten, slik, papir, tøj 
  Etc. Tjek også bagved køjer. 
- Køkken: Evt. opvask vaskes. 
- Fryser, køleskabe, ovn, komfur etc. tømmes og aftørres. 
- Ude toiletter fejes og aflåses (de skal aflåses). 
- Terrasser fejes - hele vejen rundt om lejren. 
- Alle vinduer og døre lukkes forsvarligt. 
- Affald på lejrens grund skal samles op. 

 
Gasflasker anbringes i depotrum. Ringeklokker og 
flag lægges i leder rum 1. 

 
El måler i leder rum 1 aflæses ved ankomst og afgang, og noteres i 
skema i Ledermappen. 
Tallet regnes ud og meddeles i informationen ved 
campingpladsen.  

 
Alt affald / skrald fyldes i affaldscontainere. 
Alle papkasser o.l. - der ikke kan være i containerne - skal lejer tage med sig 
hjem! Flasker må ikke efterlades på lejren. 

 
Lejer må ikke efterlade sig noget i bygninger eller på grunden, som man 
selv har medbragt. 

 
Følg ellers diverse retningslinjer opslag og 

brugsanvisninger! 
 
 
Medbring selv: 
Dyner, puder, Viskestykker, håndklæder, toiletpapir, køkkenruller og 
rengøringsmidler. 
 
HUSK HUSK HUSK: 
Husk at alle skal have lagen med til madrassen. Lagen som er på madras, 
når I ankommer, er IKKE lagen som I må bruge. I skal selv lægge jeres eget 
lagen udover – vores lagen skal ikke lægges til vask når I forlader lejren, men 
være på madrassen!!! 
 
 
Efter endt ophold kontaktes Informationen og strøm afregnes. 
 
 
Vær opmærksom på at: 
• Manglende oprydning inde og ude 
• Skader eller mangler som er forårsaget af lejer 
• Misligholdelse af lejekontrakt som forårsager udgifter for udlejer 
 bliver ”udbedret” på lejers regning. 
 
 
 
Rigtig god lejr! 
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Oversigtskort: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er indlagt elvarme på lejren. Hver lederrum har 4 køjer. 

Køkken med opvaskemaskine, køle/svaleskab, dybfryser, elkomfur, 
flaskegas-apparater 
og service til ca. 80 personer. 

Vejledning ved ibrugtagning og brug af gas 
 

Gasflaske  står  foran  køkkenterasse  –  eller  også står 
den i depotrum. Er gasflasken tom, byttes den på 
campingpladsen. 

 
Ved brug af gas trykkes ”gashætte” på plads på gasflasken 
og ventilen stilles som vist på billedet – flamme opad. 

 
Under køkkenterasse er en gashane, som stilles vandret 
position ved brug. I vist position (lodret) er der lukket for 
gas. 

 
 
 

Koge ø med 3 gasblus: 
 
Sikkerhedsventiler åbnes ved at trykke dem ind og holde dem inde mens man tænder 
 
Runde  gashaner  bagved  gasblus åbnes 
ved at dreje mod uret. 
 
3 gashaner som åbnes ved at trykke lidt   
ned  og  dreje  dem  langs  ad slangen. 
 
Under koge ø er der en gashane, som 
stilles som vist på billedet (til venstre) – 
lodret ved brug af gas 


