
 

ORDENSREGLEMENT 

SANKT HELENE CENTRET MUSIK I LEJET 2019 
Vi på Sankt Helene glæder os til at huse jer i forbindelse med Musik i Lejet 2019. Der kommer til at være mange 

mennesker samlet hos os igen i år. For at alle får et behageligt ophold på Sankt Helene, er det vigtig at læse 

informationerne på denne side, og udvise hensyn til hinanden og naturen. 

GENERELLE INFORMATIONER 

- Der er ikke adgang til teltplads, værelser, lejligheder og hytter med køretøjer. 

- Det er ikke tilladt at medbringe dyr på Sankt Helene. 

- Sankt Helene Centret ligger på Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje. 

TELTPLADS 

- Teltpladsen er for små telte (med plads til 1-2 personer).  

- Skulle du få gæster i teltet, skal disse købe gæstearmbånd i receptionen. 

- Pavilloner mv. må ikke opstilles på området. 

ÅBEN ILD 

- Åben ild er ikke tilladt på teltpladsen jf. brandmyndighederne. Vi beder rygerne være ekstra forsigtige med 

hvor skoddene ender henne. 

- Al rygning indendørs er forbudt. Overtrædelse af dette forbud koster kr. 2.500,- til rengøring/maling. 

VIS HENSYN 

- Når du går til og fra festivalpladsen/Sankt Helene, tag venligst hensyn til vores naboer og vores andre 

sovende gæster. 

- Forudsætningen for at bibeholde den billige overnatningspris, er at ALLE rydder op efter sig selv. Det vil bl.a. 

sige, at affald skal være samlet ind og lagt i skraldespandene og de ekstra containere. 

MUSIK 

- Det er i år desværre ikke tilladt at spille musik på teltpladsen, da vi fik mange klager over dette sidste år. Vi 

forventer at der tages hensyn til både vores Tisvildeleje-naboer og med-festivalgæster, så alle får en dejlig 

oplevelse på Sankt Helene. 

- Vi har en nattevagt der patruljerer hver nat mellem kl. 22 og 6, så du kan føle dig sikker og forvente ro på 

hele campingområdet efter kl. 23. 

PARKERING 

- Benyt venligst den officielle p-plads ved Godhavn idrætsplads – den er rigelig stor til alle. 

- Vi har en P-plads men desværre ikke stor nok til alle. Parkering i vejsiden på Bygmarken frarådes, hvis der 

ikke er fri passage til lastbiler og udrykningskøretøjer, risikerer man at få påkørt sit køretøj og det dækker 

forsikringen ikke.  

TYVERI & HÆRVÆRK 

- Tyveri af personlige ejendele dækkes ikke af Sankt Helenes forsikring. Tyveri, hærværk, slagsmål, upassende 

samt grov opførsel vil blive anmeldt til politiet og vil resultere i øjeblikkelig bordvisning og klipning af 

campingarmbånd. 

VI ØNSKER JER EN FANTASTISK FESTIVAL  


