
Musik i Lejet Ren & Rolig Camp 2019
Tisvilde Idrætshus, Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje

Hensyns-kodeks
Musik i Lejets camping ved Tisvilde Idrætshus er en Ren & Rolig camping. Dvs. at campingpladsens primære 
formål er at give hårdtarbejdende MiL-frivillige og trætte festivalgæster et roligt sted at sove og et behageligt 
sted at lade op.
       
Det forventes, at der tages særligt hensyn til campingpladsens område, Tisvilde-naboer og med-campister. Der 
må ikke efterlades nogen form for skrald eller lign. på campingområdet. Benyt venligst de opsatte skraldespande 
på campingpladsen. Der skal være en ren og rolig stemning på campingpladsen under hele festivalen. 
       
Vigtigt! Husk at campingpladsen på ingen måde er en fest-camp. Frivillige og gæster, der ikke efterlever                      
festivalens hensyns-kodeks, vil blive bedt om at forlade campingpladsen øjeblikkeligt og camping- og 
festivalarmbånd til Musik i Lejet vil blive klippet.
       
Campingreglement
Campingreglementet gælder for Musik i Lejets campingområde ved Idrætshuset i Tisvildeleje. 

Ren camping: Affald udgør en stor brandfare. Derfor skal området omkring jeres telt/tenthouse/campingvogn 
altid være rent og ryddeligt under hele jeres ophold. Benyt de opstillede skraldespande på campingområdet.
 
Rolig camping: Det er ikke tilladt at medbringe musikanlæg, og der skal generelt være en rolig og behagelig 
stemning på campingpladsen. Råb, larm og unødvendig højlydt støj er ikke tilladt. Der skal være helt ro efter kl. 
22.00. 
    
Drikkevarer mm.: Det er ikke tilladt at medbringe eget alkohol og spiritus på campingpladsen. Det er muligt 
at købe følgende i campingkiosken: Kaffe, fadøl, vin, sodavand, juice, energidrik, morgenmad, bagværk, mælk, 
yoghurt, sandwich, snacks, is, ristede pølser og andre gængse kioskvarer, festival-fornødenheder samt                           
endags-gæstearmbånd til campingpladsen.

Toiletter: Der vil være træk og slip toiletter i Idrætshuset og i en opstillet toiletvogn på campingpladsen. Det er 
ikke tilladt at ”gå på toilettet” andre steder på campingpladsens areal end på campingpladsens toiletter (dette 
gælder både kvinder og mænd).

Bad: Det er muligt at tilkøbe sig et varmt bad og leje håndklæder på campingpladsen. Det forventes, at man       
efterlader badet rent og pænt efter brug.

Åben ild: (Inkl. myggelys, stearinlys, primusapparater, fakler, grill o.l.) er forbudt jf. brandmyndighederne. 

Tyveri og hærværk: Tyveri af personlige ejendele dækkes ikke af Musik i Lejets forsikring. Tyveri, hærværk,            
slagsmål, upassende samt grov opførsel vil blive anmeldt til politiet og vil resultere i øjeblikkelig bortvisning og 
klipning af campinga- og festivalarmbånd.

Møbler og lign.: Det er ikke tilladt at medbringe møbler (sofaer, lænestole osv.), køleskabe, frysere, pavilloner, 
generatorer eller lignende (jf. brandmyndighederne). 

Dyr: Det er ikke tilladt at medbringe dyr på campingpladsen.



Biler: Der er ingen adgang for biler (udelukkende af- og pålæsning af campingvogn).

Campingvogn:
1. Campingvogne m.v. skal placeres på campingpladsen onsdag fra kl. 12.00-20.00.
2. Der er parkering ved Godhavn st. Det er ikke tilladt at parkere ved campingpladsen.
3. Campingvogne m.v. skal afhentes søndag d. 21. juli fra kl. 08.00 (senest kl. 14.00). 
Campingvogne, der ikke fjernes inden for dette tidsrum, vil blive fjernet for ejers regning.
4. Campingvogne m.v. skal være indregistrerede. Prøveplader accepteres ikke.
5. Det er kun tilladt at medbringe campingvogne m.v. som er lavet til formålet. 
Dvs. at man ikke må sove i bagagerummet på en varevogn el. lign. Det er ej heller tilladt medbringe sovevogne, 
skurvogne el. lign.
6. Der er ikke mulighed for at tilslutte strøm til campingvogne på campingpladsen.
7. Det er tilladt at benytte campingvognens gasanlæg. Men der må IKKE benyttes gas i forteltet.
8. Der må gerne opsættes fortelt til campingvogne, så længe det kan være inden for det 
afgrænsede område på 5 x 5,5 m.      
             
Afrejse: Alle frivillige og gæster på campingpladsen skal have rengjort og godkendt område omkring telt/           
tenthouse/campingvogn af en campingfrivillig før afrejse.

Opslåede MiL-telte: Hvis du har købt et opslået MiL-telt, kan du enten tage teltet med hjem eller lade det stå og 
dermed donere det til Musik i Lejet. Informér venligst en campingfrivillig, hvis I lader teltet stå.   

Frivillig teltområde: Husk at telt og teltpløkker ikke må overskride brandvejen. Telte, der overskrider brandveje, 
vil blive fjernet.

Tjek ind:
Tenthouse & opslået MiL-telt: kl. 10 - 20, fra torsdag d. 18. juli
Medbragt campingvogn: kl. 15 - 18, kun onsdag d. 17. juli

Tak for hjælpen
Vores hensyns-kodeks og campingreglement er udfærdiget for vores frivilliges og gæsters sikkerheds skyld. 
Derudover er det til for vores Tisvilde-naboer, så de kan nyde sommeren, som de plejer, i deres haver under 
Musik i Lejet. Vi ønsker også næste år at kunne tilbyde jer en Ren & Rolig camping ved Tisvilde Idrætshus, og det 
er derfor vigtigt, at alle overholder campingreglementet. Såfremt campingreglementet ikke overholdes, kan det 
resultere i inddragelse af både camping- og festivalarmbånd. Vi er selvfølgelig sikre på, at alle vores frivillige og 
gæster vil respektere dette, og vi glæder os til at byde jer allesammen velkommen til Musik i Lejets hyggelige, 
rene og rolige campingplads.
      
Har du spørgsmål omkring MiL-camping, kan du skrive til camping@musikilejet.dk. Vi forbeholder os retten til at 
foretage løbende ændringer af campingreglementet.


