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Bearbejdelse og tryk af klassifi kations tegne blev fi nansieret gennem Integreret operation program 
samfi nanseret fra den strukturelle fond af Den Europæiske Union og statsbudget af  Den Tjekkiske 

Republik.

Kategoriseringen

Campingplads og hyttekoloni 
i Tjekkiet

Bearbejdelse og tryk af klassifi kations tegne blev fi nansieret gennem Integreret operation program 
samfi nanseret fra den strukturelle fond af Den Europæiske Union og statsbudget af  Den Tjekkiske 

Republik.



a) andel i % i total vurdering | b) udvalg af mulige varianter | c) max. antal af punkter | d) obligatorisk min. antal af punkter for givet antal af stjerner

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - for-
skrift for gennemføringRegler og realisering af kategoriseringen:

1) Kategoriseringen træder i kraft fra og med 1.1.2012

2) Kategoriseringen er gældende for 5 år altid fra og med certifikats udgivelse.

3) Anmodning om kategoriseringen modtager Association af campingpladser i Den Tjekkiske 
Republik. Formular kan man finde på sider www.camp.cz/akcr

4) Medlemme af Associationen får kategoriseringen gratis – den er dækket af deres medlemsbid-
rag, ikke-medlemme betaler kategoriserings afgift, som Associationen har godkendt.
 
5) Kategoriseringen bliver gennemført af kommissærer, som blev lært op og som stammer fra 
driftsledere af campingpladser (Association af campingpladser i Den Tjekkiske Republik - 
AKČR) og deres brugere (Føderation af Camping og Caravaning i Tjekkiet) – videre kun kom-
missærer.

6) Kategoriseringen bliver gennemført af kommissærer, ifølge udgivede blanketer fysisk, ved 
tilstedeværende driftsleder af indkvarterings indretning.

7) Om gennemført kategorisering bliver der udført indskrift og der bliver udgivet en bekræftelse 
om kategoriseringens gennemføring. Indskrift inkluderet udfyldte blanketter er efterfølgende 
overleveret til AKČRs sekretariat.

8) Sekretariat på grund af indskriftets vurdering om gennemført kategorisering tildeler konkret 
antal sjerner og efterfølgende skal sende certifikat og tavlen resultat-tavlen  med ordning/lægning 
til tilsvarende kategori.
 
9) Driftsleder kan anke mod resultat af kategorisering til dommer-kommission op til 15 dage efter 
modtagelse af certifikat.

10) Dommer-kommission har tre medlemme. Og den består af to lærte op repræsentanter af As-
sociation af campingpladser i Den Tjekkiske Republik (AKČR) og en repræsentant af Føderation 
af Camping og Caravaning i Tjekkiet. Resulterende standpunkt skal der udgives op til 30 dage 
efter modtagelse af anke.

11) Under gyldighed af tildelt kategorisering skal der kommissærer udføre tilfældige kontroller, 
om kontrolleret tilstand svarer til given kategorisering.

12) Forandring af tildelt kategori er mulig i løbet af dens gyldighed er mulig: 
 a) ved forandring af indretningens teknisk udstyr, på grund af henvendelse   
 af selve driftsleder af indretningen.
 b) på grund af opdagede forskelle fra standarder af tildelt kategorisering   
 under gennemført kontrol.

13) Resultater af tildelt kategorisering (logo og certifikat) kan bruges uden begrænsning i udgivet 
reklame- og studiematerialer af konkret indkvarterings indretning. Demonstration af officiel logo 
kan man se på titelblad af dette forskrift for gennemføring eller sammen med andre oplysninger 
på internetsider www.camp.cz/kategorizace 

Kategoriseringen blev bearbejdet af kommission skabt af Association af campingpladser i Den 
Tjekkiske Republik og styret af Herr Pavel Hess i året 2011.

1.

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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18.

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr



a) andel i % i total vurdering | b) udvalg af mulige varianter | c) max. antal af punkter | d) obligatorisk min. antal af punkter for givet antal af stjerner

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - for-
skrift for gennemføring

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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1
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1

1

1

2
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3,3 6,0 3 4 4

1

2

3
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1,0
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17.

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

2.

Oversigt over kategorier Kampingpladser
og hyttekolonier i Tjekkiet gyldighed 5 let

*

Areal må opfylde de minimale krav på drift af sted for indkvartering. Det må have garanteret ind-
gang / indkørsel, kilde af drikkevand, grundlæggende sanitær indretning, indsamling af affald fra 
husholdninger. I arealet må finde sted reception til rådighed af gæstene og betrygget regelmæssig 
rengøring af arealet, især rengøring af sanitær indretning.

**

gennemsnit fra fuldstændig vurdering (Areal, Sted for indkvartering i campingplads, evt. Hytter – 
faste lejer og Sanitær indretning) minimalt antal punkter:

3

Areal må opfylde de minimale krav på drift af sted for indkvartering. Det må have garanteret ind-
gang / indkørsel, kilde af drikkevand, grundlæggende sanitær indretning, indsamling af affald fra 
husholdninger. I arealet må finde sted reception til rådighed af gæstene og betrygget regelmæssig 
rengøring af arealet, især rengøring af sanitær indretning.

***

gennemsnit fra fuldstændig vurdering (Areal, Sted for indkvartering i campingplads, evt. Hytter – 
faste lejer og Sanitær indretning) minimalt antal punkter:

5

gennemsnit fra vurdering průměr z hodnocení (Badning, Sport, Animering) minimalt antal 
punkter:

1,5

campingplads såvel som hyttekoloni må endvidere obligatorisk opfylde / i arealet må der 
ikke mangle:

… salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, især bageri hver morgen
… varmt vand i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet) mindst 6 
timer/dag 

… sanitær indretning for handicappede personer

… lille køkken for gæster med minimalt udstyr

****

gennemsnit fra fuldstændig vurdering (Areal, Sted for indkvartering i campingplads, evt. Hytter – 
faste lejer og Sanitær indretning) minimalt antal punkter:

7

gennemsnit fra vurdering (Badning, Sport, Animering) minimalt antal punkter: 4,5

campingplads såvel som hyttekoloni må endvidere obligatorisk opfylde / i arealet må der 
ikke mangle:

... betryggelse af campingplads - hele areal er indhegnet eller føres der et dagligt fysisk tilsyn i 
hovedsæsonen, eventuelt kamerasystem, som dækker største del af areal

…  internet mulighed - internet point eller dels WiFi dækning

… mulighed at pålægning værdigenstande på receptionen

… bespisning i areal - lille snackbar med mad for fast forbrug

…  Sikret salg af tilstrækkelig assortiment af fødevarer

… varmt vand i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet) nonstop

… sanitær indretning for handicappede personer

… lille køkken for gæster med minimalt udstyr



a) andel i % i total vurdering | b) udvalg af mulige varianter | c) max. antal af punkter | d) obligatorisk min. antal af punkter for givet antal af stjerner

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - for-
skrift for gennemføring

3.

****

campingplads må endvidere obligatorisk opfylde / i arealet må der ikke mangle:

…  turistiske pladser er klart afdelt/begrænset - minimalt 20%

… hygieniske kabiner (rum med håndvask som kan låses)

… pult for Baby - skiftning af blejer

… afløb for kemiske  toiletter

… mulighed at vaske tøj i hånden

… vaskeri (vaskemaskine, tørkemaskine)

… forvisset service plads for autocampere

*****

gennemsnit fra fuldstændig vurdering (Areal, Sted for indkvartering i campingplads, evt. Hytter – 
faste lejer og Sanitær indretning) minimalt antal punkter:

9

gennemsnit fra vurdering (Badning, Sport, Animering) minimalt antal punkter: 7

campingplads såvel som hyttekoloni må endvidere obligatorisk opfylde / i arealet må der 
ikke mangle:

… mulighed for at betale med betalingskort

... betryggelse af campingplads - hele areal er indhegnet og fysisk tilsyn og vagt er der til stede 
under hovedsæsonen, eller kamerasystem dækker største del af areal henholdsvis fysisk tilsyn og 
vagt er der til stede under hele åbningstid

… internet mulighed - internet point og dels/ufuldstændig WiFi-dækning eller fuldstændig WiFi  
dækning med signal over alle indkvarteringssteder

… mulighed for pålægning værdigenstande - sikkerhedskasser

… bespisning i areal - restaurant

… selvstændig butik med fødevarer i areal

… varmt vand i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet) nonstop

… sanitær indretning for handicappede personer

… lille køkken for gæste fuldstandigt udstyret

campingplads må endvidere obligatorisk opfylde / i arealet må der ikke mangle:

… turistiske pladser er klart afdelt/begrænset - minimalt 50%

… antal af hyggelige pladser for telte og campingvogne/autocampere mindst 10%

… hygieniske kabiner (rum med håndvask som kan låses) – flere end 20% ud af total antal 
håndvaske

… Babyroom

… sanitær indretning tilpasset for børn

… selve sanitære indredning på nogle turistiske pladser for indkvartering

… afløb for kemiske  toiletter

… mulighed at vaske tøj i hånden

… vaskeri (vaskemaskine, tørkemaskine, mulighed af strygning)

… forvisses forstærket plads for autocampere

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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16.

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr



a) andel i % i total vurdering | b) udvalg af mulige varianter | c) max. antal af punkter | d) obligatorisk min. antal af punkter for givet antal af stjerner

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - for-
skrift for gennemføring

a) andel i % i total vurdering | b) udvalg af mulige varianter | c) max. antal af punkter | d) obligatorisk min. antal af punkter for givet antal af stjerner

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - for-
skrift for gennemføring

15.

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
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4.

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr



a) andel i % i total vurdering | b) udvalg af mulige varianter | c) max. antal af punkter | d) obligatorisk min. antal af punkter for givet antal af stjerner

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - for-
skrift for gennemføring

a) andel i % i total vurdering | b) udvalg af mulige varianter | c) max. antal af punkter | d) obligatorisk min. antal af punkter for givet antal af stjerner

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - for-
skrift for gennemføring

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

2 3 4 5

2,0

2,0

2,0

3,0

9,0

2,0

1,0

3,0

5,0

1,0

6,0

2,8 6,0

3,0

3,0

4,0

4,0

2,0

4,0 4

10,0

6,0

6,0

3,7 8,0

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

2,3 5,0

4,0

3,0

3,0

5,0

2,3 5,0

3,0

2,0

5,0

2,3 5,0

2,0

1,0

1,0

2,0

6,0

6,0

6,0

2,8 6,0

4

2

2

1

4

1,2 10,0 2 4

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5 4,0 1 2 3

2,0

2

7

1,0 9,0 2 4

2

4

0,5 4,0 2 4

2

5

0,6 5,0

3,7 8,0

2,0

2,0

3,0

3,0

2,31 10,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,93 4,0

3,2 7,0 4 6

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

1,9 4,0 1 2 3

25 6,0

2

4

6

8

2,2 8,0 4

2

4

1,0

1,0

1,6 6,0 4 6

1,1 4

2,2 8

4,1 15

6,6 24

6,6 24,0

1,0

3,0

2,0

1,6 6,0

11,5 11,0

1

1,62 3

3,23 6

4,85 9

4,9 9,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,9 5,0

7,3 7,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,1 6,0

1,04 2

2,08 4

3,13 6

3,1 6,0

6,3 6,0

6,0

100,0

25,0 6,0

100,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,85 6,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,85 6,0

2

1

1

1

1

1

2

3

5,77 9,0

2,0

8,0

1

1

1

2

1

1

3

5,77 9,0

2

4

6

9

5,77 9,0

6,0

25,0 6,0

100,0

5,6 10

2,8 5

1,1 2

5,6 10,0 5 10 10

1

3

6

1,6 6,0

1,0

1,0

1

3

1,0

1,0

1,0

2,1 8,0

1,0

1,0

3,0

1,3 5,0

1

2

0,5 2,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

0,3 1 1

0,6 2 2

2

1

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

1

1

2

2,2 4,0 1 3

2,0

1,0

1,7 3,0 2

1,0

1,0

1,0

3,0

3,3 6,0 3 4 4

1

2

3

1,7 3,0 1

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0 3 4

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0

1,0

1,0

2,0

2,2 4,0 2 3

2,0

1,0

1,0

2,0

3,3 6,0 4 5

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

2,8 5,0

2,0

2,0

2,2 4,0 2 4

5,0

2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

10,0 3,0 5 7 9

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

7,0

4,0

2,0

2,0

4,0

4,0

8,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

21,0

37,5 15,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

2 3 4 5

2,0

2,0

2,0

3,0

9,0

2,0

1,0

3,0

5,0

1,0

6,0

2,8 6,0

3,0

3,0

4,0

4,0

2,0

4,0 4

10,0

6,0

6,0

3,7 8,0

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

2,3 5,0

4,0

3,0

3,0

5,0

2,3 5,0

3,0

2,0

5,0

2,3 5,0

2,0

1,0

1,0

2,0

6,0

6,0

6,0

2,8 6,0

4

2

2

1

4

1,2 10,0 2 4

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5 4,0 1 2 3

2,0

2

7

1,0 9,0 2 4

2

4

0,5 4,0 2 4

2

5

0,6 5,0

3,7 8,0

2,0

2,0

3,0

3,0

2,31 10,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,93 4,0

3,2 7,0 4 6

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

1,9 4,0 1 2 3

25 6,0

2

4

6

8

2,2 8,0 4

2

4

1,0

1,0

1,6 6,0 4 6

1,1 4

2,2 8

4,1 15

6,6 24

6,6 24,0

1,0

3,0

2,0

1,6 6,0

11,5 11,0

1

1,62 3

3,23 6

4,85 9

4,9 9,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,9 5,0

7,3 7,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,1 6,0

1,04 2

2,08 4

3,13 6

3,1 6,0

6,3 6,0

6,0

100,0

25,0 6,0

100,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,85 6,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,85 6,0

2

1

1

1

1

1

2

3

5,77 9,0

2,0

8,0

1

1

1

2

1

1

3

5,77 9,0

2

4

6

9

5,77 9,0

6,0

25,0 6,0

100,0

5,6 10

2,8 5

1,1 2

5,6 10,0 5 10 10

1

3

6

1,6 6,0

1,0

1,0

1

3

1,0

1,0

1,0

2,1 8,0

1,0

1,0

3,0

1,3 5,0

1

2

0,5 2,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

0,3 1 1

0,6 2 2

2

1

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

1

1

2

2,2 4,0 1 3

2,0

1,0

1,7 3,0 2

1,0

1,0

1,0

3,0

3,3 6,0 3 4 4

1

2

3

1,7 3,0 1

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0 3 4

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0

1,0

1,0

2,0

2,2 4,0 2 3

2,0

1,0

1,0

2,0

3,3 6,0 4 5

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

2,8 5,0

2,0

2,0

2,2 4,0 2 4

5,0

2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

10,0 3,0 5 7 9

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

7,0

4,0

2,0

2,0

4,0

4,0

8,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

21,0

37,5 15,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

5.

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr
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14.

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr



a) andel i % i total vurdering | b) udvalg af mulige varianter | c) max. antal af punkter | d) obligatorisk min. antal af punkter for givet antal af stjerner
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13.

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr
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6.

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr



a) andel i % i total vurdering | b) udvalg af mulige varianter | c) max. antal af punkter | d) obligatorisk min. antal af punkter for givet antal af stjerner
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7.

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

2 3 4 5

2,0

2,0

2,0

3,0

9,0

2,0

1,0

3,0

5,0

1,0

6,0

2,8 6,0

3,0

3,0

4,0

4,0

2,0

4,0 4

10,0

6,0

6,0

3,7 8,0

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

2,3 5,0

4,0

3,0

3,0

5,0

2,3 5,0

3,0

2,0

5,0

2,3 5,0

2,0

1,0

1,0

2,0

6,0

6,0

6,0

2,8 6,0

4

2

2

1

4

1,2 10,0 2 4

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5 4,0 1 2 3

2,0

2

7

1,0 9,0 2 4

2

4

0,5 4,0 2 4

2

5

0,6 5,0

3,7 8,0

2,0

2,0

3,0

3,0

2,31 10,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,93 4,0

3,2 7,0 4 6

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

1,9 4,0 1 2 3

25 6,0

2

4

6

8

2,2 8,0 4

2

4

1,0

1,0

1,6 6,0 4 6

1,1 4

2,2 8

4,1 15

6,6 24

6,6 24,0

1,0

3,0

2,0

1,6 6,0

11,5 11,0

1

1,62 3

3,23 6

4,85 9

4,9 9,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,9 5,0

7,3 7,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,1 6,0

1,04 2

2,08 4

3,13 6

3,1 6,0

6,3 6,0

6,0

100,0

25,0 6,0

100,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,85 6,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,85 6,0

2

1

1

1

1

1

2

3

5,77 9,0

2,0

8,0

1

1

1

2

1

1

3

5,77 9,0

2

4

6

9

5,77 9,0

6,0

25,0 6,0

100,0

5,6 10

2,8 5

1,1 2

5,6 10,0 5 10 10

1

3

6

1,6 6,0

1,0

1,0

1

3

1,0

1,0

1,0

2,1 8,0

1,0

1,0

3,0

1,3 5,0

1

2

0,5 2,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

0,3 1 1

0,6 2 2

2

1

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

1

1

2

2,2 4,0 1 3

2,0

1,0

1,7 3,0 2

1,0

1,0

1,0

3,0

3,3 6,0 3 4 4

1

2

3

1,7 3,0 1

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0 3 4

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0

1,0

1,0

2,0

2,2 4,0 2 3

2,0

1,0

1,0

2,0

3,3 6,0 4 5

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

2,8 5,0

2,0

2,0

2,2 4,0 2 4

5,0

2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

10,0 3,0 5 7 9

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

7,0

4,0

2,0

2,0

4,0

4,0

8,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

21,0

37,5 15,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

2 3 4 5

2,0

2,0

2,0

3,0

9,0

2,0

1,0

3,0

5,0

1,0

6,0

2,8 6,0

3,0

3,0

4,0

4,0

2,0

4,0 4

10,0

6,0

6,0

3,7 8,0

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

2,3 5,0

4,0

3,0

3,0

5,0

2,3 5,0

3,0

2,0

5,0

2,3 5,0

2,0

1,0

1,0

2,0

6,0

6,0

6,0

2,8 6,0

4

2

2

1

4

1,2 10,0 2 4

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5 4,0 1 2 3

2,0

2

7

1,0 9,0 2 4

2

4

0,5 4,0 2 4

2

5

0,6 5,0

3,7 8,0

2,0

2,0

3,0

3,0

2,31 10,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,93 4,0

3,2 7,0 4 6

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

1,9 4,0 1 2 3

25 6,0

2

4

6

8

2,2 8,0 4

2

4

1,0

1,0

1,6 6,0 4 6

1,1 4

2,2 8

4,1 15

6,6 24

6,6 24,0

1,0

3,0

2,0

1,6 6,0

11,5 11,0

1

1,62 3

3,23 6

4,85 9

4,9 9,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,9 5,0

7,3 7,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,1 6,0

1,04 2

2,08 4

3,13 6

3,1 6,0

6,3 6,0

6,0

100,0

25,0 6,0

100,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,85 6,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,85 6,0

2

1

1

1

1

1

2

3

5,77 9,0

2,0

8,0

1

1

1

2

1

1

3

5,77 9,0

2

4

6

9

5,77 9,0

6,0

25,0 6,0

100,0

5,6 10

2,8 5

1,1 2

5,6 10,0 5 10 10

1

3

6

1,6 6,0

1,0

1,0

1

3

1,0

1,0

1,0

2,1 8,0

1,0

1,0

3,0

1,3 5,0

1

2

0,5 2,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

0,3 1 1

0,6 2 2

2

1

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

1

1

2

2,2 4,0 1 3

2,0

1,0

1,7 3,0 2

1,0

1,0

1,0

3,0

3,3 6,0 3 4 4

1

2

3

1,7 3,0 1

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0 3 4

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0

1,0

1,0

2,0

2,2 4,0 2 3

2,0

1,0

1,0

2,0

3,3 6,0 4 5

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

2,8 5,0

2,0

2,0

2,2 4,0 2 4

5,0

2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

10,0 3,0 5 7 9

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

7,0

4,0

2,0

2,0

4,0

4,0

8,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

21,0

37,5 15,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

12.

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr



a) andel i % i total vurdering | b) udvalg af mulige varianter | c) max. antal af punkter | d) obligatorisk min. antal af punkter for givet antal af stjerner

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - for-
skrift for gennemføring
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11.

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

2 3 4 5

2,0

2,0

2,0

3,0

9,0

2,0

1,0

3,0

5,0

1,0

6,0

2,8 6,0

3,0

3,0

4,0

4,0

2,0

4,0 4

10,0

6,0

6,0

3,7 8,0

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

2,3 5,0

4,0

3,0

3,0

5,0

2,3 5,0

3,0

2,0

5,0

2,3 5,0

2,0

1,0

1,0

2,0

6,0

6,0

6,0

2,8 6,0

4

2

2

1

4

1,2 10,0 2 4

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5 4,0 1 2 3

2,0

2

7

1,0 9,0 2 4

2

4

0,5 4,0 2 4

2

5

0,6 5,0

3,7 8,0

2,0

2,0

3,0

3,0

2,31 10,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,93 4,0

3,2 7,0 4 6

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

1,9 4,0 1 2 3

25 6,0

2

4

6

8

2,2 8,0 4

2

4

1,0

1,0

1,6 6,0 4 6

1,1 4

2,2 8

4,1 15

6,6 24

6,6 24,0

1,0

3,0

2,0

1,6 6,0

11,5 11,0

1

1,62 3

3,23 6

4,85 9

4,9 9,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,9 5,0

7,3 7,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,1 6,0

1,04 2

2,08 4

3,13 6

3,1 6,0

6,3 6,0

6,0

100,0

25,0 6,0

100,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,85 6,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,85 6,0

2

1

1

1

1

1

2

3

5,77 9,0

2,0

8,0

1

1

1

2

1

1

3

5,77 9,0

2

4

6

9

5,77 9,0

6,0

25,0 6,0

100,0

5,6 10

2,8 5

1,1 2

5,6 10,0 5 10 10

1

3

6

1,6 6,0

1,0

1,0

1

3

1,0

1,0

1,0

2,1 8,0

1,0

1,0

3,0

1,3 5,0

1

2

0,5 2,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

0,3 1 1

0,6 2 2

2

1

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

1

1

2

2,2 4,0 1 3

2,0

1,0

1,7 3,0 2

1,0

1,0

1,0

3,0

3,3 6,0 3 4 4

1

2

3

1,7 3,0 1

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0 3 4

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0

1,0

1,0

2,0

2,2 4,0 2 3

2,0

1,0

1,0

2,0

3,3 6,0 4 5

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

2,8 5,0

2,0

2,0

2,2 4,0 2 4

5,0

2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

10,0 3,0 5 7 9

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

7,0

4,0

2,0

2,0

4,0

4,0

8,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

21,0

37,5 15,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

2 3 4 5

2,0

2,0

2,0

3,0

9,0

2,0

1,0

3,0

5,0

1,0

6,0

2,8 6,0

3,0

3,0

4,0

4,0

2,0

4,0 4

10,0

6,0

6,0

3,7 8,0

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

2,3 5,0

4,0

3,0

3,0

5,0

2,3 5,0

3,0

2,0

5,0

2,3 5,0

2,0

1,0

1,0

2,0

6,0

6,0

6,0

2,8 6,0

4

2

2

1

4

1,2 10,0 2 4

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5 4,0 1 2 3

2,0

2

7

1,0 9,0 2 4

2

4

0,5 4,0 2 4

2

5

0,6 5,0

3,7 8,0

2,0

2,0

3,0

3,0

2,31 10,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,93 4,0

3,2 7,0 4 6

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

1,9 4,0 1 2 3

25 6,0

2

4

6

8

2,2 8,0 4

2

4

1,0

1,0

1,6 6,0 4 6

1,1 4

2,2 8

4,1 15

6,6 24

6,6 24,0

1,0

3,0

2,0

1,6 6,0

11,5 11,0

1

1,62 3

3,23 6

4,85 9

4,9 9,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,9 5,0

7,3 7,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,1 6,0

1,04 2

2,08 4

3,13 6

3,1 6,0

6,3 6,0

6,0

100,0

25,0 6,0

100,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,85 6,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,85 6,0

2

1

1

1

1

1

2

3

5,77 9,0

2,0

8,0

1

1

1

2

1

1

3

5,77 9,0

2

4

6

9

5,77 9,0

6,0

25,0 6,0

100,0

5,6 10

2,8 5

1,1 2

5,6 10,0 5 10 10

1

3

6

1,6 6,0

1,0

1,0

1

3

1,0

1,0

1,0

2,1 8,0

1,0

1,0

3,0

1,3 5,0

1

2

0,5 2,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

0,3 1 1

0,6 2 2

2

1

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

1

1

2

2,2 4,0 1 3

2,0

1,0

1,7 3,0 2

1,0

1,0

1,0

3,0

3,3 6,0 3 4 4

1

2

3

1,7 3,0 1

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0 3 4

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0

1,0

1,0

2,0

2,2 4,0 2 3

2,0

1,0

1,0

2,0

3,3 6,0 4 5

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

2,8 5,0

2,0

2,0

2,2 4,0 2 4

5,0

2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

10,0 3,0 5 7 9

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

7,0

4,0

2,0

2,0

4,0

4,0

8,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

21,0

37,5 15,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

8.

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr



a) andel i % i total vurdering | b) udvalg af mulige varianter | c) max. antal af punkter | d) obligatorisk min. antal af punkter for givet antal af stjerner

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - for-
skrift for gennemføring
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Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - for-
skrift for gennemføring

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

2 3 4 5

2,0

2,0

2,0

3,0

9,0

2,0

1,0

3,0

5,0

1,0

6,0

2,8 6,0

3,0

3,0

4,0

4,0

2,0

4,0 4

10,0

6,0

6,0

3,7 8,0

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

2,3 5,0

4,0

3,0

3,0

5,0

2,3 5,0

3,0

2,0

5,0

2,3 5,0

2,0

1,0

1,0

2,0

6,0

6,0

6,0

2,8 6,0

4

2

2

1

4

1,2 10,0 2 4

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5 4,0 1 2 3

2,0

2

7

1,0 9,0 2 4

2

4

0,5 4,0 2 4

2

5

0,6 5,0

3,7 8,0

2,0

2,0

3,0

3,0

2,31 10,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,93 4,0

3,2 7,0 4 6

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

1,9 4,0 1 2 3

25 6,0

2

4

6

8

2,2 8,0 4

2

4

1,0

1,0

1,6 6,0 4 6

1,1 4

2,2 8

4,1 15

6,6 24

6,6 24,0

1,0

3,0

2,0

1,6 6,0

11,5 11,0

1

1,62 3

3,23 6

4,85 9

4,9 9,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,9 5,0

7,3 7,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,1 6,0

1,04 2

2,08 4

3,13 6

3,1 6,0

6,3 6,0

6,0

100,0

25,0 6,0

100,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,85 6,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,85 6,0

2

1

1

1

1

1

2

3

5,77 9,0

2,0

8,0

1

1

1

2

1

1

3

5,77 9,0

2

4

6

9

5,77 9,0

6,0

25,0 6,0

100,0

5,6 10

2,8 5

1,1 2

5,6 10,0 5 10 10

1

3

6

1,6 6,0

1,0

1,0

1

3

1,0

1,0

1,0

2,1 8,0

1,0

1,0

3,0

1,3 5,0

1

2

0,5 2,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

0,3 1 1

0,6 2 2

2

1

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

1

1

2

2,2 4,0 1 3

2,0

1,0

1,7 3,0 2

1,0

1,0

1,0

3,0

3,3 6,0 3 4 4

1

2

3

1,7 3,0 1

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0 3 4

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0

1,0

1,0

2,0

2,2 4,0 2 3

2,0

1,0

1,0

2,0

3,3 6,0 4 5

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

2,8 5,0

2,0

2,0

2,2 4,0 2 4

5,0

2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

10,0 3,0 5 7 9

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

7,0

4,0

2,0

2,0

4,0

4,0

8,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

21,0

37,5 15,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

Kategorizace kempů a chatových osad ČR- prováděcí předpis
 

2 3 4 5

2,0

2,0

2,0

3,0

9,0

2,0

1,0

3,0

5,0

1,0

6,0

2,8 6,0

3,0

3,0

4,0

4,0

2,0

4,0 4

10,0

6,0

6,0

3,7 8,0

2,0

2,0

2,0

4,0

5,0

2,3 5,0

4,0

3,0

3,0

5,0

2,3 5,0

3,0

2,0

5,0

2,3 5,0

2,0

1,0

1,0

2,0

6,0

6,0

6,0

2,8 6,0

4

2

2

1

4

1,2 10,0 2 4

1,0

1,0

1,0

3,0

0,5 4,0 1 2 3

2,0

2

7

1,0 9,0 2 4

2

4

0,5 4,0 2 4

2

5

0,6 5,0

3,7 8,0

2,0

2,0

3,0

3,0

2,31 10,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

0,93 4,0

3,2 7,0 4 6

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

1,9 4,0 1 2 3

25 6,0

2

4

6

8

2,2 8,0 4

2

4

1,0

1,0

1,6 6,0 4 6

1,1 4

2,2 8

4,1 15

6,6 24

6,6 24,0

1,0

3,0

2,0

1,6 6,0

11,5 11,0

1

1,62 3

3,23 6

4,85 9

4,9 9,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,9 5,0

7,3 7,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,1 6,0

1,04 2

2,08 4

3,13 6

3,1 6,0

6,3 6,0

6,0

100,0

25,0 6,0

100,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,85 6,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,85 6,0

2

1

1

1

1

1

2

3

5,77 9,0

2,0

8,0

1

1

1

2

1

1

3

5,77 9,0

2

4

6

9

5,77 9,0

6,0

25,0 6,0

100,0

5,6 10

2,8 5

1,1 2

5,6 10,0 5 10 10

1

3

6

1,6 6,0

1,0

1,0

1

3

1,0

1,0

1,0

2,1 8,0

1,0

1,0

3,0

1,3 5,0

1

2

0,5 2,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

3

6

1,9 6,0

0,3 1 1

0,6 2 2

2

1

1,0

1,0

1,0

2,2 7,0

1,0

1,0

3,0

1,5 5,0

5,6 10,0

1

1

1

2

2,2 4,0 1 3

2,0

1,0

1,7 3,0 2

1,0

1,0

1,0

3,0

3,3 6,0 3 4 4

1

2

3

1,7 3,0 1

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0 3 4

1,0

1,0

3,0

2,8 5,0

1,0

1,0

2,0

2,2 4,0 2 3

2,0

1,0

1,0

2,0

3,3 6,0 4 5

4,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,0

2,8 5,0

2,0

2,0

2,2 4,0 2 4

5,0

2,8 5,0

12,0

50,0 12,0

10,0 3,0 5 7 9

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

7,0

4,0

2,0

2,0

4,0

4,0

8,0

2,0

2,0

4,0

4,0

6,0

21,0

37,5 15,0

2,0

1,0

2,0

2,0

7,0

4,0

4,0

4,0

2,0

2,0

4,0

10,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

9,0

9,0

5,0

5,0

17,5 7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,0

15 6,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25,0

30 12,0

10,0

10,0 1,5 4,5 7

9.

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr
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10.

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr

Kategorisering af campingpladser og hyttekolonier i Tjekkiet - forskrift for gennemføring
 

vurdering:

  A) AREAL

1.   Indgang/indkørsel

forstærket vej uden støv

bred og rumslig for gensidige forbikøring af lange blokvogne

godt nok belyst 

bevogtet indgang (fysisk tilsyn, monitoring, bom/barriere)

Vejvisende tavler på indkørselsveje

selve campingplads er klart kendetegnet

der er klare vejvisere til parkeringsplads

1.    Indgang/indkørsel sammenlagt

2.   Reception

Receptionen vil blive vurderet, hvis der er tale om receptionen eller indmeldelses sted

til rådighed er der post tjeneste og mulighed at efterlade et bud

mulighed for at betale med betalingskort

vedligeholdelse af det hele (malinger, gulve, møbler)    

2.   Reception sammenlagt

3. Hygiejne - Automatisk Skylling

3.   (Lande)veje sammenlagt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning

kvalitet af brugte materialer og deres vedligeholdelse, læselighed

Belysning

bygninger og hovedveje/hovedstier er belyst godt

4.   Vejvisende tavler på indkørselsveje/belysning sammenlagt

5.   Vedligeholdelse af grønne områder

5.     Vedligeholdelse af grønne områder sammenlagt

6.    Vedligeholdelse af orden i arealet

ingen overfyldte store containere

Depot af materiale

Lille affald

6.   Vedligeholdelse af orden i arealet sammenlagt

7.   Andre ting sammenlagt

Der føres et dagligt fysisk tilsyn og vagt med pladsen under hele åbningstid

kun i hovedsæsonen

Indhegning af hele areal

Kamerasystem dækker - kun indkørsel 

største del af areal

fryseskab

køleskab,…

vaskekummer med varmt og koldt vand

tilstand og fungering af udstyr

Internet mulighed internet point

For gæster

WiFi tilknytning (ufuldstændig, f. eks. i receptionsområde)

WiFi tilknytning fuldstændig (dækning af selve indkvarteringssteder)

mulighed at pålægning på receptionen

egne sikkerhedskasser

Telefon

telefon i arealet med adgang for 24 timer - reception

telefon i arealet med adgang for 24 timer - automat

7.   Andre ting sammenlagt

  Bespisning, salg

8. Bespisning i areal

Restaurant

restaurant har sin egen toilet til sin rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

Udstyr

rum hvor man kan vente på mad og kan spise siddende 

forskellige drikkevarer

lille snackbar med mad for fast forbrug

affaldskurve til rådighed

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

8.

9.   Fødevarer / salg

Sikring af salg

salg af grund fødevare- og hygienisk assortiment, bageri

 tilstrækkelig tilbud af assortiment

salg i selvstændig campingplads butik

Tilstand / vedligeholdelse tilstand af malinger, møbler, gulve …

9.   Fødevarer / salg sammenlagt

  A) AREAL SAMMENLAGT

  B) Sted for indkvartering  i campingplads

1.   Sted

antal af komfortpladser over  5% ud af alle stede

antal af komfortpladser over 10% 

antal af komfortpladser over 15% 

antal af komfortpladser over 25% 

antal 20%

antal 50%

afdeling er tydelig for at enhver kunne se hvor dybe steder er. 

søjler/skilte er i god tilstand, numre er godt læselige

størrelse af en plads 60 - 80 m2

størrelse af en plads 80 - 100 m2

størrelse af en plads 100 -120 m2

størrelse af en plads mere end 120 m2

græsplæne eller anden overflade uden støv 

overflade er jævn, uden terræns ujævnheder

steder er let tilgængelige selv med campingvogn, ingen grene i vejen

1. Sted sammenlagt

2.    El stikkontakt Angår el stik ved turiststeder

Totalt antal

stikkontakt  10%  - 25 %  steder

stikkontakt 25%  - 50 %  steder

stikkontakt 51% - 75% steder

stikkontakt 76% - 100% steder

maksimal afstand fra elektrisk skab maks. 20 m 

det er ikke nødvendig at trække elektriske kabler tværs over vej 

elektrisk skab kan lukkes (ikke nødvendigt låses)

elektrisk skab / søjlen er i en god visuel og teknisk tilstand

2. El stikkontakt sammenlagt

3. Angår muligheder af vandforsyning for turiststeder

jordens overflade omkring stedet af fyldning er forstærket 

afløb af snavset vand til kloakanlæg er også en bestanddel af systemet

sted af fyldning er i en god visuel og teknisk tilstand 

Afstand

op til 100m

op til 50 m

op til 25m

3. Kilde / vandforsyning sammenlagt

B) Steder af indkvartering sammenlagt

ydre belysning af hytte

sted for ydre mindre siddende forsamling ved hytte inkluderet indretning

ydre siddepladser er dækket

tilstrækkelig fri rum fra andre hytter

barriereløs tilrettelæggelse af mindst in en hytte af et mønster

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og nethed af hytte

Exteriør krav sammenlagt

tilstrækkelig belysning af hytte

stikkontakter 220V

leje fast min. 80x190cm

natbord eller hylde til hver leje

bord eller arbejdsbord

stole eller lænestole svarende til antal af lejer

garderobeskab samt hylder og bøjler, rummelig nok

sengetøj

sengeklæder

affaldskurv

spejl

forhæng eller anden mulighed af vinduers formørkning

radioen, mulighed også kun at låne den ud

fjernsynet - mulighed også kun at låne det ud

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Interiører sammenlagt

komfur + ovn

køleskab / fryseskab

mikrobølgeovn

kogekande

køkkentøj for kogning 

glas, kopper, bestik, tallerkener, osv. (mindst. 1stk. / 1leje)

opvaskemaskine

stor eftertryk på totalt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Køkken sammenlagt

kun håndvaske

komplet sanitær indredning

belysning (også bedst selvstændigt over håndvask)

lille skab eller hylde for små ting over håndvask

spejl over håndvask

knager for håndklæder og badehåndklæder

holder af toiletpapir

stikkontakt for barbermaskine eller hårtørrer

fuldstændigt indtryk af brugte materialer og udstyr 

Sanitær indretning sammenlagt

3,5m2

4 m2

4,5 m2

5 m2 og mere

  Fladeindhold sammenlagt

Vurdering af enkelt slags hytter sammenlagt

  D) Sanitær indretning  (gennemsnit ud fra alle sanitære bygninger)

procentuel repræsentation af enkelte sanitære indretninger ifølge total sum af toiletter+brusebade+vaskekummer

1.   Varmt vand

non-stop i brusebade og i alle håndvaske (undtagen service opvask ved toilet)

mindst 6 timer/dag i alle brusebade og i alle håndvaske undtagen service opvask

mindst 6 timer/dag i brusebade og i en del af håndvaske

1. Varmt vand sammenlagt

2.  Toiletter og pissoirer

1 toilet pr. 20 pladser

1 toilet pr. 15 pladser

1 toilet pr. 8 pladser

Dimensioner

Belysning

Toiletpapir
placeret centralt f.eks. på lille koridor

individuelt - placeret i hver kabin

Kroge til tøj mindst en krog pr. et toilet

Service vask

Udformning
 beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm

  fordelinger i muren, ikke synlige på overflade

Vedligeholdelse (teknisk)

sensorisk / tids - kun pissoirer 

sensorisk / tids - både pissoirer og toiletter

2.   Toiletter og pissoirer sammenlagt

3.   Brusebade

 1 brusebad pr. 20 pladser 

 1 brusebad pr. 15 pladser  

 1 brusebad pr. 10 pladser 

Udformning, dimensioner

Belysning

Kroge til tøj mindst to kroge pr. en brusebad

Mulighed af sidning forstås fast indbygget

Udformning
beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

Vedligeholdelse (teknisk)

3. Brusebade sammenlagt

4. Håndvaske

en vask pr. 15 pladser

en vask pr. 12 pladser

en vask pr. 8 pladser 

antal hygieniske kabiner:

- i alt op til 20% af total antal af håndvaske

- mere end 20% af total antal af håndvaske

nærværelse af stikkontakter - inden for rækkevidde af hver håndvask

                              - kun ved nogle håndvaske 

op fra 85 cm eller, hvis der er skærm mellem håndvaske

Belysning

Kroge til tøj mindst en krog pr. en håndvask

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 150 cm 

Vedligeholdelse (teknisk)

4.   Håndvaske sammenlagt

5. Babyroom Her vurderes enten kun pult for skiftning af blejer eller udstyret babyroom

Der er ikke eget rum, kun pult for skiftning af blejer

Babyroom
 lille badekar - vask for børn

 kilde af varmt vand 

 affaldskurv

 rum for skiftning af blejer

Udformning
fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm

Vedligeholdelse (teknisk)

5. Babyroom sammenlagt

6. Sanitær indretning for børn

6. Sanitær indredning for børn sammenlagt

7. Sanitær indretning for handicappede personer

der er ingen tærskler

ren bredde af dør for passering er mindst 90 cm

der er garanteret nok plads for at kunne dreje invalidevogn rundt

záchod je vyvýšen a opatřen madly

håndvask og spejl er i tilsvarende højde for invalidevogn

brusebad har sit sæde

fordelinger i muren, ikke synlige udefra

beklædning / plast af høj kvalitet op til højde mindst 180 cm 

signalisering for nødtilfælde

7. Sanitær indredning for handicappede personer sammenlagt 

8. Selve sanitære indretning 

Selve sanitære indredning - brusebad, håndvask og toilet

sanitær indredning lige til stede for 2% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 5% og flere pladser

sanitær indredning lige til stede for 10% og flere pladser

8. Selve sanitære indredning på indkvarteringsplads sammenlagt

9. Afløb for kemiske toiletter

Udformning / vedligeholdelse

 et særligt sted, som ikke vil forstyrre øjensynlig videre område / intimitet

 belysning

 kvalitet af udformning, god tilstand og fungering 

9. Afløb for kemiske toiletter sammenlagt

10. Vaskning op

Vaskning op

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

10. Vaskning op sammenlagt

11. Mulighed at vaske tøj

Udformning / vedligeholdelse

belysning garanteret

nok rum til aflægning, eventuelt også aflægningshylder

11. Mulighed at vaske tøj sammenlagt

12. Vaskeri

Som vaskeri skal der vurderes et rum med vaskemaskine, tørkemaskine og med mulighed af strygning

mulighed af aut. Vaskemaskine

mulighed af tørkemaskine

mulighed af strygning

god teknisk tilstand (maskiner og rum / område)

gode beklædninger / mur og gulv fra plast af høj kvalitet 

12. Vaskeri sammenlagt

13. Sanitær bygning (som helhed)

Udstyr / rum 

 bygninger er indrettet funktionmæssigt

 døre åbnes i logisk retnint

 jævn belysning

 indgangsrum med zone for rensning

god betegnelse af enkelte dele af sanitær indretning (retning, piktogramer)

fordelinger indbygget /  er ikke usynlige

tilstand og fungering af individuelle rummes lukning

god ventilering

 Inspektor vurderer rum af nærmeste ydre område

 ydre belysning 

 grønne områder og indkørselveje 

Totalt indtryk
Inspektor vurderer ydre indtryk af sanitære indredning, især arkitektur

udseende, blomstrer og planter, hyggelighed, samstemning med område, fungering

13. Sanitær bygning (som helhed) sammenlagt

14. Service plads for autocampere

god tilgængelighed og simpel mulighed af indkørsel og udkørsel

14. Service plads sammenlagt

15.   Hygiejne

Rengøring

15.   Hygiejne sammenlagt

Areal+ gennemsnit ud fra indkvarteringsplads / hytter og gennemsnit fra sanitære indretninger

  E) BADNING, SPORT OG ANIMERING

A.   Åbent svømmebassin 

med egen fantasi grudlagte forskellige former  

udstyr til forlystelse og leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, …

vyhřívání vody v bazénu

Inspektøren vurderer indtryk, indhegning, opdeling (ikke med pigtråd) 

udplanting med grønne planter, siddepladser, malinger

B.   Svømmehal 

Bassiner med fast tag eller tag, som kan åbnes

miljø / område og udstyr af hele objekt

udstyr til leg på vandet, vand glidebane, hvirvel udstyr, … 

C. Naturbad Man mener en sø, en fiskesø eller en å / flod

Indretning

udlån af små båd og vandcykler

udendørs bruse

toboggan, vandtrampoliner …..

renhed og tilstand af kysten, fuldstændigt indtryk

1. badning(åbent bassin, svømmehal, naturbad) totalt antal punkter

medregnede punkter- maks. antal punkter 15

4. Udstyr til leg / spil

Selskabsrum

(udstyret med spil, teater, animering, læsehjørnet) 

Udformning / vedligeholdelse

udstyr er i god tilstand (malerier / malinger, vægge, gulve)

rum er pænt vedligeholdt og rent, især rum for små børn

rums areal svarer til antal af campingplads gæster

rum er funktionsmæssigt indrettet

Udformning / vedligeholdelse

forskellighed af legeudstyr

spil, som udvikler børnenes fantasi har prioritet

størrelse af  legeplads 

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

mulighed for forældre at sidde og holde øje med børn rodiče

Legeplads med tag legeplads er delvist eller helt dækket af tag

Skrammellegeplads
Skrammellegeplads (delvist eller helt dækket af tag) har tilsvarende udstyr

(klatrevæg, kabelbane, taustige…)

Udformning / vedligeholdelse
muligheder, størrelse, multibrug

absorbtion underlag zone - sand, græs, gummiplader  

Vandlegeplads

mindst 3x om ugen, v hovedsæsonen

exkursioner, udflugter, sport arangement

4. Udstyr til leg / spil sammenlagt

5. Wellness - også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen, hvis man kan kontrolere 

fitness

solarium

massage

hvirvel udstyr

sauna 

hvad som helst følgende slags welness (1 punkt)

Wellness sammenlagt  (maks. antal af partielle punkter 10)

5. Wellness sammenlagt (maks. antal 6)

6.   også muligt tæt i nærheden - på campingplads grænsen 

Tennisbane

Idrætsbane for flere spil/sport

Minigolfbane

Bordtennis

Beach volleybal

Trampoline

Bowling

Squash

Fodboldbane 

Hvad som helst følgende, hidtil ikke anført sport (1 punkt)

6. Andre slags sportudstyr ( max. antal 25 punkter)

virkelig antal punkter (max. antal opnået ved 12)

  BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

BADNING, SPORT OG ANIMERING sammenlagt

andel
(a)

udvalg
(b)

max. 
(c )

obligatorisk min. 
Antal (d)

Areal betyder rum indenfor campingplads grænser. Den eneste undtagelse er indgang til indgang/indkørsel 
til campingplads. Gæster bliver forledt ad denne indkørsel/vej. 

Indkørsel/vej til 
campingplads

Forudsætninger for 
at finde 
campingplads

Holdeplads for biler 
eller campingvogne 
ved indkørsel 

holdeplads (kapacitet af stede for parkering) er stor nok for biler 
eller campingvogne af ankommende gæster

Indretning for 
funktion

reception er udtryksfuldt kendemærket, inkluderet  øjensynligt 
placeret åbningstid. 

modtagelse af gæster foregår inde i et rum (ikke udenfor bag 
vinduet), som er hensigtsmæssigt udstyret

her er kort over campingsplads og priselisten (som er hængende eller står til 
rådighed),  her er oplysninger om driftsordning, førstehjælp, tandlæge osv.   

Indretning for 
funktion

til rådighed er der lokale turistoplysninger, udflugt tips, der 
sælges turistkort, postkort 

Interiør udseende 
og tilstand af 
vedligeholdelse  

I tilfælder af vældig små campingpladser er der vejene ofte ikke nødvendige. Hvis en inspektør vurderer det 
sådant, vil gennemsnitlig vurdering blive medregnet.

Indretning / 
vedligeholdelse

type af kørebane svarer til virksomheds slag, for eksempel skovbane i 
skovcamping plads, men uden ujævne steder og huller - kørebaner er forstærket 
uden støv, har solid overflade (asfalt er ikke betingelse)

veje for indkørsel og udkørsel er brede nok for også for trafik i 
begge retninger. Der er ikke behov for det, hvis vejene er klart 
mærket som enrettede

der er garanteret gennemkørsel for nødsituation (brandmænd, 
ambulance), kurver er tistrækkelig nok rummelige, 
gennemkørsel er ikke hæmmet af nogle grene

der er god adgang til indkvarteringsstede, indkørsel til dem er 
rummelig nok selv for campingvogne/autocampere

Udarbejdelse og 
vedligeholdelse af 
vejvisende tavler

type og størrelse afhænger på størrelse af virksomhed - det, 
som er vigtig, er oversigtighed  af vejvisende tavler, eventuelt  
fuldstændiggjort af flere små kort - korrekt og simpel navigation 
(uklarheder udelukket). Ekvivalent er et lille kort af areal, som 
enhver gæst får ved indkørsel

som tilfredsstiller også børn / fremmede (kendelige mærker / 
symboler uden behov at kende tekst)

belysning er opdelt godt, sideveje/sidestier er udstyret af 
orienteringsbelysning

Vedligeholdelse af 
grønne områder

grønne områder er vedligeholdt godt (græsset bliver slået,  
træerne klippet og gamle grene fjernet)

med udplanting af grønne planter bliver arealet pænt og naturligt opdelt, dets 
udseende er godt integreret til videre terræn og naturområde  

Samling og 
bortkøring af affald

særskilt indsamling af sorteret affald (minimalt glas, papir, plast, 
skrald, husligt og andet affald)

containere er behørigt maskeret (træ afskærme, grønne områder), - containere 
placeres til behørige stede for at ikke forstyrre med deres lugt eller støj

Man kan få den højeste vurdering hvis ingen materiale er 
deponeret øjensynligt - hvis den findes i en afspærret part

Der findes ingen blikdåser, papirstykker, korkpropper osv. 
hverken i arealet eller pladser til telte. 

Betryggelse af 
campingplads

Køkken - rum for 
individuel 
madlavning af 
gæster,  
kogeplader til 
rådighed

Mulighed at 
pålægge 
værdigenstande

Kvalitet af egen bliver ikke vurderet af kategoriseringen, hvert objekt af 
bespisning vurderes kun en gang

Restaurant her betyder et hyggeligt indrettet rum hvor mad bliver serveret på grund af spisekort, med 
tjenestefolk, hvor spisekortet indeholder minimalt forretter, min. 5 hovedretter, desserter og drikkekort 
obsahuje minimálně předkrmy, min. 5 hlavních jídel, deserty a nápojový lístek

Udstyr / indretning / 
atmosfære af 
restaurant

der er tale om hyggeligt og harmonisk indrettet rum  (møbler, 
dekorationer, belysning, borddækning)

der er sikret tilstrækkelig rum mellem borde for høj følelse af 
privathed, indrettet med hyggelige stole og rummelige borde

Snackbar / 
frokostrestaurant

Ved snack bar forstår man en kiosk med mad for fast forbrug eller eventuelt selv 
objekt hvor man spiser evt. Cafeteria, som ikke opfylder betingelserne for restaurant 

Bespisning 
sammenlagt

Kun restaurant, efter det restaurant*0,6,  kun snackbar / 
frokostrestaurant, efter det dens værdi, hvis begge to -  
derefter aritmetisk gennemsnit af disse begge

Antal af 
komfortstede

Ved komfortplads forstår man en plads forsynet med:  el fra eget stikkontakt, 
selfstændig vandstik eller opdelt vandstik (1 hane mellem to stede) og eget / 
selvstandigt afløb af snavset vand (avfald til hvilken der passer slange for afløb fra 
campingvogn / autocamper) 

Afdelte / 
afgrænsede steder

Minimalt antal af turistpladser, som er tydeligt afdelt med hjælp af en stav, et nummer, 
en sten, et skilt, et træ eller en anden måde af afdeling:

Gennemsnitlig 
størrelse af steder

inspektør måler minimalt 4 stede i forskellige lokaliteter af areal. Hvis det største eller 
det mindste sted ligger aldeles ud af gennemsnittet, er det ikke nødvendigt at regne 
med det i vurdering

steder kun for fodturister og pladser udelukkende for autocamper bliver heller ikke 
inkluderet til gennemsnittet

i et tilfælde af pladser med afdelt parkering af biler skal man til udstrækning uden 
adgang af bil addere udstrækning af 15 m2

hvis pladser ligger overfor sig selv, skal man fra udstrækning trække 3 meter af bredde 
for gennemgang og gennemkørsel

hvis pladser er faktisk ikke opdelt, skal man udregne total udstrækning fra antal af pladser og total 
udstrækning ansat for indkvartering, reduceret med 3 m af vejs bredde

Udforming / adgang 
til steder

Udforming / 
vedligeholdelse elektrisk skab findes minimalt 50 cm over jorden og er beskyttet 

mod regn

Kilde / 
vandforsyning

Udforming / 
vedligeholdelse

vandhane findes i højde 45 cm eller højere over jorden og det 
skal muliggøre hyggelig fyldning af kanister med vand .

der vurderes maks. afstand af drikkevands kilde fra min. 80% af 
indkvarteringsstede

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af antal personer på pladser af indkvartering  ( 3,5 
personer / sted) overfor antal senge af fast indkvartering

  C) Hytter og andre slags af indkvartering i campingpladser. Man skal altså forstå videre under begreb hytte 
også campingvogne. Til udlejning. Mobilhuse, værelser osv.

ANGIV !!  fuldstændig procentuel repræsentation af enkelte slags hytter hvad angår antal 
senge overfor antal personer indkvarterede på pladser

Exteriør krav på 
indretning af hytte parkering ved hytte eller i nærheden af hytte, forstærkede og 

tilrettelagde indkørsels fortove og veje 

Interiør krav på 
indretning af hytte

Køkkenudstyr - 
vurderes kun hvis 
hytte omfatter det

Udstyr sanitær 
indretning - der kun 
vurderes, hvis den 
er bestanddel af 
hytte

Hele fladeindhold til 
1 leje, sanitær 
indretning 
medregnes der ikke

  C) Hytter og andre slags 
af fast indkvartering 
Sammenlagt

fuldstændigt gennemsnit ifølge procentuel repræsentation 
af enkelte slags

Varmt vand 
Til rådighed

Antal toiletter (samt 
pissoirer)

hele antal toiletter, pissoirer og tørre toiletter maksimal 
vurdering: 1 toilet pr. 10 pladser - antal turistiske pladser + 
sæsonpladser + antal andre pladser, som bruger 
Sanitære  indredning bliver divideret med antal toiletter

tilstrækkelig afstand fra randen af toilet skål til døren af tværs 
placeret toilet: der gælder afstand til mur på mindst 60 cm

individuel belysning eller langt lysrør, som samtidigt belyser to 
kabiner. Lysene må være i en god tilstand og kvalitet.

Affaldskurver 
(damer)

på hver dametoilet findes der en affaldskurv med dæksel eller 
affaldskakt med klap

specielt for vask af hænder efter brug af toilet på afstand kortere 
end 5 m. Anden måde er vandhane (f.eks. ved opvasken osv.) 
betragtes ikke som service opvask

kvalitet af brugte materialer af toilet skåle, pissoirer, mure for opdeling, kroge, 
bearbejdelse af mure, gulve og lofter, vandbeholdere, tilstand af vedligeholdelse 
af mure, gulve, lofter,  toilet skåle, pissoirer, døre, fordelinger, fungering af skylle 
mekanismer og låse

Hygiejne-
Automatisk
Skylning

Antal brusebade 
Med varmt vand

total antal af brusebade med varmt vand. Familie brusebad 
bliver betragtet som en brusebad.

brusebad med låselig forstue, skærm i forstuen, som forhindrer 
vædning af tøj, aflagt i forstue 

individuel belysning eller lang lysrør, som samtidig belyser to 
kabiner. Lyse må være i got tilstand og kvalitet.

Familie brusebade
- min. 1 pr. 40 
pladser

Som familie brusebad forstås der et rum som kan lukkes med 
mindst to brusebade, rummelig nok for 2 personer samtidigt

- kvalitet af brugte materialer: brusebad armaturer, mure for 
opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, gulve og lofter, tilstand af 
mures og gulves vedligeholdelse, virkning af låsemekanismer

Antal håndvaske. 
Service håndvask 
regnes ikke, 
hygieniske kabiner 
ja

Hygieniske kabiner 
(rum med håndvask 
som kan lukkes og 
låses)

Stikkontakter ved 
håndvaske 

Afstand mellem 
vandhaner

individuel belysning, eller lang lysrør, som samtidigt belyser to 
rum.  Lyse må være i got tilstand.

kvalitet og tilstand af brugte materialer: armaturer, selve 
håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve

ved babyroom forstår man et værelse med nok rum hvor der 
findes:

tilstand af vedligeholdelse af gulve, lofter, døre, lille badekar, 
brusebad, rum for skiftning af blejer 

Sanitær indretning 
For børn

Ved sanitær indredning for børn forstår man en plads hvor der er 
et børnetoilet,børnebrusebad, børnehåndvask. 
Max vurdering, hvis der er alt.

Kreativitet / 
opfindsomhed
i udformning

fra interesante beklædninger op til f.eks. armaturer i 
udformningod af Mickey Mouse

Sanitær indretning 
for handicappede 
personer 

Ved denne forstår man en plads hvor der er et toilet, håndvask og brusebad med 
varmt og koldt vand 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse kvalitet og tilstand af brugte materialer - armaturer, selve 

håndvaske, mure for opdeling, kroge, bearbejdelse af mure, 
gulve og lofter,  tilstand af mures of gulves vedligeholdelse, 
spejle, kasser med sæbe, stikkontakter, affaldskurve 

Afløb for kemiske  
toiletter

Der er øjensynlig betegnet afløb fra keramik, eller rustfri stål for afløbsvand, som også 
har vandhane for at udvaske wc, det fra autocampere (service plads) forstår man ikke 
som afløb for kemiske toiletter

Ved rum for vaskning op forstår man en plads med kilde af koldt vand ved køkkenvask 
og varmt vand lige over køkkenvask eller i nærheden

nok rum til aflægning af køkkentøj (snavset, opvasket og også 
tørket),  helst også aflægningshylder

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, opvaskestativer, affaldskurve, 
gulv, vaskebræt og køkkenvaske

Mulighed at vaske 
tøj

Ved rum for vaskning af tøj forstår man en åben beholder / vask 
fra rustfri stål eller keramik i arbejdshøjde med varmt vand (lige 
over beholder / opvask eller i nærheden)  

vigtig er her tilstand af vedligeholdelse - vandhaner,  
beklædning, mure, belysning, affaldskurve, gulv, vaskebræt og 
beholdere / opvaske 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

Afdeling af 
vaskerum og 
toiletter

de er opdelt, men hvis håndvaske og brusebade findes der ikke i 
samme rum som toiletter, disse to må ikke være opdelt helt op til 
loftet, dog minimalt op til højde 2,2m. I vaskerum kan der være 
placeret 1 (nød) toilet

Tilstand og 
vedligeholdelse af 
ydre udseende

god tilstand og vedligeholdelse af trækonstruktioner, 
malinger, glas af glastavler (rene) 

Kvalitet af 
udformning / 
vedligeholdelse

i areal findes et særligt sted, udstyret som service plads for 
autocampere minimalt med vandstik af drikkevand og afløb for 
forurenset vand

Service plads for autocampere er øjensynligt betegnet, her er forstærket vandret 
og jævn underlag til hvilken kan der autocamper køre på 

Inspektør vurderer hygiejne af toiletter, pissoirer, brusebade, håndvaske og fælles 
rum. Så vidt som muligt skal man spørge gæster af indretning. Man lægger vagt på 
øjensynlig forurening; frekvens og måde af rengøring

toiletter og pissoirer - der må ikke være nogle som helst kalksedimenter på porcelæn; toiletbræt, 
vægge, gulve, mure for opdeling, og døre skal være rene

brusebade - ingen snavs og sedimenter på brusebads hoved, gulv og ved søm mellem gulv og 
væg. Holdere af sæbe og hylder skal være rene såvel som afløb fra brusebade. På vægge, 
siddepladser, lofter og døre er der ingen sedimenter / snavs.

håndvaske - ingen snavs på vægge, gulve, lofte, spejle og badekabiner på 
indre side af døre. Køkkenvask og dens afløb skal være rene, uden 
sedimenter på rande, og silikonpakninger skal være uden mug. Holdere af 
sæbe og hylder skal være rene, belysning skal være uden støv, snavs og 
insekter. 

fælles rum (for tøjvaskning, opvask osv.), vægge og gulve skal være rene, 
uden sedimenter bag vandhaner, vinduer skal have rene karme og døre rene 
dørtrine uden insekter. Belysning skal være uden støv, snavs og insekter. 

privat sanitær indredning - Inspektør gennem samtaler med gæste finder ud, 
om sanitær indretning var ved deres ankomst i ren tilstand 

Sanitær indredning
Sammenlagt

gennemsnit ud fra enkelte sanitære indredninger ifølge sum af 
toiletter+brusebader+håndvaske – procentuel repræsentation

  1. Badning (Vandkvalitet vurderes ikke)

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidig, mobil, eller overflade- 
bassin skal man ikke vurdere. Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for 
campings gæster.

Udformning 
/ vedligeholdelse

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin 
(beklædning, rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned 
maling, bearbejdelse på overflade

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, malinger, plast 
og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole, små kar for rensning af fødder

Vedligeholdelse 
område i nærheden 
af bassin

Punktene nedenfor er gældende kun for svømmebassiner, ikke for naturbade. Midlertidigt, mobil, eller overflade- bassin skal man ikke vurdere. 
Svømmebassiner og badninger skal findes lige i areal og de skal være bestemte for campings gæster. 

kvalitet af brugte materialer og bearbejdelse af bassin (beklædning, 
rustfri stål, plast, plastfolier, cementeret ned maling, bearbejdelse på 
overflade 

tilstand af vedligeholdelse af specifiske sanitære bestemmelser, 
malinger, plast og beklædninger, udstyr til leg på vandet …

nærværelse af brusebade, wc, omklædningsrum, terrasser for 
solbadning eller liggestole, stole 

Der er også mulig en variant, når et rum / en sal er skelnet af fast eller bevægelig 
mur / opdeling. Evt. en del af bar opdelt af forhæng. 
Restaurant betragtes ikke som et selskabsrum.

Børnenes 
legeplads 
For <12

Til rådighed er der mindst 5 forskellige spilletøj, som er mere 
eller mindre koncentreret i areal. I tilfælde af  multifunktion 
spilletøj tæller man hver opdelt mulighed for spil.  
Til rådighed er der både central og ikke-central legeplads (evt. 
idræts-/spilleplads osv.).  Central legeplads er passende også 
som et sted af fællesmøder. For små børn er den et plus punkt, 
hvis legepladser er ikke centralt beliggende. 
Ved små campingpladser er der beliggenhed ikke så vigtig.

kvalitet af materialer: stabilitet, malinger, rustfrie konstruktioner 
uden skarpe kanter, rander og splinter

kvalitet af brugte materialer: stabilitet, malinger, rustfrie 
konstruktioner uden skarpe kanter, rander og splinter 

Legeudstyr i vand eller ved vand med sand på jorden eller sportudstyr i lavvandet 
svømmebasin. I vandlegeplads skal børnene have nok rum omkring dem 
(minimalt udstrækning 100m2.

Animering program 
for børm

Animering program 
for voksne 

  Andre slags 
sportudstyr




