
Velkommen 

  Børnetræf 

2021 

Sponsorer 

I år ar der pga. Corona ikke mulighed for      
sponsergaver. 

Info og program for Unge Campen  

Ansvarlig: Regitze tlf. 42 23 37 34 
 Aldersgrænse: 16 år til 25 år  

Man ligger gratis hvis man er i følgeskab med for-
ældre og er under 18 år  

Der skal ryddes op inden man går i seng og vises 
hensyn til de sovende.  

Der skal vises hensyn til andre gæster på cam-
pingpladsen. 

Ukontrolleret druk fører til karantæne (antal da-
ge afgøres af  den ungecamp ansvarlige) 

Aktiviteter vil blive annonceret i infovognen. 

Børnetræf program 

  til 

Mandag 13:00-15:00 Hygge / leg med børn  

 17:00-19:00 Fællesspisning med medbragt 
mad i fælles teltene 

 

 Tirsdag 13:00-15:00 Hygge / leg med børn  

  17:00-19:00 Fællesspisning med medbragt 
mad i fælles teltene 

 

  Onsdag 10:00-14:00 Kørsel med campingpladsens 
børn. 

 

 15:00-17:00 Familiedyst  

  17:00-19:00 Fællesspisning med medbragt 
mad i fælles teltene 

 

 20:00-21:00 Snobrød/pandekager  

  21:00-22:00 Natløb Info og holdopdeling  

  22:00-01:00 Natløb (13 - 25 år)  

 Torsdag 10:00-11:00 Skattejagt mellem (0-7 år)  

 11:00-13:00 Salg af flæskestegs sandwich  

  13:00-14:30 Skattejagt store (8-12år)  

  16:00-17:30 Fællesspisning   

  18:00-22:00 Fællestur med bådfart  

 Fredag 10:00-14:00 Fri leg. Besøg evt. Badeland 
eller zoo 

 

 12:00-14:00 Salg af flæskestegs sandwich  

  17:00-19:00 Fællesspisning i fællesteltene  

  19.00-20:30 Diskotek (0 -11år)  
Forbudt for store og voksne 

 

  20.30-22:00 Diskotek (12 - 25 år)  
Forbudt for små og voksne 

 

  22:00-01:00 Diskotek for alle   

 Lørdag 10:00-11:00 Ringridning små solo (0 -11 år)  

  11:00-12:00 Ringridning sidevogn (0 -11 år)  

 12:00-14:00 Salg af flæskestegs sandwich  

    

    

Lørdag 13:00-14:00 Ringridning store solo (12-17 år) 

 14:00-15:00 Ringridning sidevogn (12-17 år) 

 17:00-19:00 Fællesspisning i fællesteltene 

 19:00-20:00 Medalje overrækkelse  

Søndag 12:00 Farvel og tak for i år  
Alle skal forlade pladsen inden 
kl. 12.00 

  På Gensyn i 2022 

   



 

Fællesteltet 

Vi ønsker os, at fællesteltet bliver samlingspunktet 
på træffet, og opfordrer derfor til at bruge det så 
meget som muligt. HUSK at rydde op efter jer 
selv, når I forlader det. 

Biler og Camping– / teltvogne 
Biler er ikke tilladt på træfområdet, men henvises 
til parkeringspladsen (aflæsning er dog tilladt). 
Campingvogne og campletter skal være på anvist/
bestilt plads.  

Hjælpere 
- Vi vil rigtig gerne lave et super træf, men for at 
det kan lade sig gøre, er vi nødt til at bruge hjæl-
pere. Vi beder derfor om at I  
skriver jer på hjælperlisterne i infovognen.  
Vi skaber rammerne - sammen fylder vi 
dem ud. 

Frokost  
Der kan købes flæskestegs sandwich til 30kr.     

Frokosten er torsdag kl. 11.00-13.00 
Frokosten er fredag-lørdag kl. 12:00-14:00 

Aftensmad  
Man kan købe mad billetter i infovognen 
                     Voksen     Barn 2-10 år  
Torsdag:      kr. 50,-       kr. 30,-      
Fredag:        kr. 50,-       kr. 30,-      
Lørdag:   kr. 50,-       kr. 30,- 
   Aftensmaden serveres 
Torsdag er maden fra kl. 16:00-17:30 
Fredag og lørdag kl. 17:00-19:00  

Kiosken/slikboden 

Der er ikke mulighed for at købe noget på selve 
pladsen men ALDI ligger lige på den anden side af 
vejen.                                                             

Affald 

- Vi har container til affald, som vi henstiller til, at 
folk benytter.  

Tilmelding 
Der er ingen forhåndstilmelding til  
Børnetræffet. 
Når man ankommer til Campingpladsen,  
melder man sin ankomst i receptionen.  
HUSK at sige at I deltager i børnetræf! 
I infovognen tilmelder I jer selve  
Børnetræffet, betaler 50,- kr. pr. person 
(engangsbeløb) og får armbånd på. Børn under 
2år er gratis.  
Ved tilmelding skal der vises kvittering  fra  
campingpladsen, og negativ/ikke påvist corona-
test/coronapas på folk fra 16år og ældre. 

Praktiske informationer 
Der vil være grill, hvor man kan grille sin medbrag-
te  mad  mandag, tirsdag og onsdag vi opfordre til 
fællespisning i teltet  mellem  
17:00-19:00 

Falster City Camping 

Campingpladsens regler er gældende over alt, og 
skal selvfølgelig respekteres! 
3 meter reglen er gældende overalt, dog må en 
familie godt have to telte tæt sammen som en enhed.  

Alkohol politik 

Har vi som sådan ikke, men vi  henstiller  til at man 
rydder op inden man går i seng og  
tænker over, at det er et Børnetræf.   

Info er i teltet  Åbningstider  

Mandag til Fredag  

 kl. 10:00-12:00 & kl. 13:30– 17:00 

Det er også her der kan købes træf   
T-shirts, Madbilletter, magneter og hentes  
informationer om aktiviteterne, vejret mm. 
Der kan lånes flere forskellige familiespil. 

Corona hensyn.                                                    
En persons campingvogn, telt og lign. Er som 

udgangspunkt omfattet af en persons private bo-
lig, her gælder ikke særlige regler. 

Men i fællestelt og unges diskotek m.m. skal 
man have gyldigt coronapas, med mindre man er 
undtaget for dette. Coronapas gælder for 16år og 
opefter. 
 
-vi har håndsæbe sat op på toiletterne og sprit-
stående ved fællesteltene brug gerne dette så vi 
passer på hinanden. 
-kviktest kan foretages hos Falck 

Fællestur 
Vi køre en smuk tur ned til færgen Ida og sejler 2-3 

timer med den mens vi får en softice ombord 
Man kan købe fællestur billetter i infovognen 
Voksen kr. 60,-           Børn kr. 40,-                             
Da der er 98 billetter skal der købes billet inden. 


