Caravan Club Kärradal säsongen 2021-03-26 till 2021-09-26
För att erhålla säsongsplats gäller följande.
Bokningsavgiften skall vara betald senast 2020-09-30 faktura har gått ut till alla som haft säsongsplats under 2020.

På inbetalningen SKALL följande anges:
CC-nummer, mobilnummer, e-mailadress samt vagnens/husbilens registreringsnummer. De är också mycket
viktigt att ni anger fordonets totala längd, då detta ligger tillgrund för platstilldelningen.
Säsongsavgifterna betalas till plusgiro 12 34 58-2 eller bankgiro 154 75 53 enligt nedanstående plan.
Inbetalning
1
2
3
1
2

Avser
Bokningsavgift
Delbetalning
Slutbetalning
Bokningsavgift
Slutbetalning

Betalas senast
2020-09-30
2021-01-31
2021-02-28
2021-01-31
2021-06-30

Helsäsong
3.000:3.000:3.100:-

Försäsong
2.500:2.500:-

Eftersäsong

1.300:1.200:-

OBS! Är bokningsavgiften inte betald senast 2020-09-30, betraktas tidigare upplåten plats som ledig.
Säsongsavgifter
Helsäsong inkl.
Försäsong inkl. midsommar
Eftersäsong

26/3-26/9
26/3-27/6
8/8-26/9

9.100:5.000:2.500:-

Övrigt
Midsommar 24-27/6
Dygnsavgift 26/3-24/6 och 8/8-26/9
27/6-8/8
Elpris
1:50/kW

1.300:225:275:-

Vid frågor kontakta: Receptionen tfn 0340-62 31 10, e-post: karradal@telia.com
Det är varje säsongsboendes skyldighet att:
• Följa Caravan Clubs Stadgar och Trivselanvisningar.
• Städa servicebyggnader, för tilldelat datum se säsongsinformationen.
• Delta i planerade arbetsdagar, för tilldelat datum se säsongsinformationen.
• Klippa gräset samt rensa häcken vid sin plats.
• Vara campingen behjälplig vid behov.
• Medlemsavgiften till Caravan Club SKALL vara betald senast 31/12 för nästkommande år.
• Alla förändringar som rör medlems uppgifter SKALL meddelas till Caravan Club kansli på följande mail:

kansli@caravanclub.se
•

Godkänns/följs inte angivna regler kan plats inte åberopas.

Policy vid avbokning av plats på Kärradal EFTER inbetalning av avgifter.
Den administrativa avgiften betalas inte tillbaka vid avbokning utan giltigt skäl, såsom sjukdom eller dödsfall för någon i
hushållet. Skilsmässa eller försäljning av husvagn/husbil kan inte generellt anses som giltigt skäl.

Avbokning
före
mellan
mellan
mellan
efter

2020-11-30
2020-11-30 - 2020-12-31
2021-01-01 - 2021-02-28
2021-03-01 - 2021-03-26
2021-03-26

Administrativ avgift
Helsäsong
Försäsong
500:500:1500:1 000:3 000:2 000:6 000:3 500:9 100:5 000:-

Riktlinjer för kölista på Caravan Club Kärradal
1. För att disponera säsongsplats krävs medlemskap i Caravan Club.
2. Medlem som önskar säsongsplats har möjlighet att sätta upp sig på kölistan mot en administrationsavgift om 250:Plats på kölistan kvarstår så länge plats enligt angivet säsongsönskemål inte kunnat erbjudas.
Erbjuds en så kallad uppehållsplats och man tackar ja till den platsen, behåller man sin plats i kön till nästa säsong.
Om erbjuden plats inte accepteras placeras man sist i kön.
Kölistan finns i receptionen.
3. Efter tre (3) sammanhängande disposition av helsäsongsplats kan säsongsuppehåll göras under en
(1) helsäsong.
4. Förtroendevalda och övriga funktionärer följer turlistans turordning.
Med varje benämning ”säsongsplats” menas såväl för-, efter- som helsäsong.
5. Medlemsavgiften till Caravan Club skall vara betald enligt stadgar senast 31/12,
vid utebliven avgift stryks man från kölistan

Rutiner vid byte av arbetslördag
Vid önskemål om byte av arbetslördag skall detta 2 veckor innan mailas till FK på mail,
fk.karradal@psektionen.se
Rutiner vid städning ekonomibyggnader
Vid byte av städdag mellan boende skall detta meddelas till receptionen.

