
ORDENSREGLER
• Ophold i shelter kræver booking: Det er 
et krav, at bookingbekræftelsen kan 
fremvises til vagten på stedet, ellers kan 
du blive bortvist. Shelters kan bookes her: 
www.observatoriet.dk

• Færdsel og ophold på området er på 
eget ansvar.

• Det er ikke tilladt at lege, klatre eller på 
anden måde opholde sig på shelternes 
tage.

• Vis hensyn til det omkringliggende dyre- 
og planteliv samt Observatoriets arrange-
menter. Det er ikke tilladt at spille musik 
eller holde fest. Er der flere grupper på 
pladsen, så vis hensyn til hinanden, og 
snak om, hvordan I bedst indretter jer. 

• Det er ikke tilladt at opsætte telte/cam-
pere i shelterområdet eller på resten af 
Observatoriets område.

• Toiletforhold: Der er adgang til multtoilet 
- medbring selv toiletpapir og håndsprit. 
Efterlad ikke papir på området men brug 
skraldespandene. 

• Vand: Kan afhentes ved hus nr. 9 
”Jorden.” Vandhanen sidder på højre side 
af huset. 

• Hold shelterne rene: Der er en kost i 
shelteren, fej og efterlad shelteren ren og 
pæn til de næste gæster. Husk at lukke 
shelteren forsvarligt af efter dig inden 
afgang.

• Shelters skal forlades i god orden og 
rengjort stand senest kl. 10.30 dagen efter 
overnatning. Alt affald skal henkastes i 
skraldestativerne ligesom bålplads skal 
være slukket.

• Færden i området sker på eget ansvar. 
Vær opmærksom på, at dele af Observa-
toriets område kan være lukket for adgang 
til udvalgte arrangementer, der kræver 
særskilt billet. Observatoriet forbeholder 
sig retten til at begrænse adgang uden 
foregående melding.

• Ophold i shelters giver ikke adgang til 
udstillinger, bygninger eller arrangementer 
med formidling. Adgangsgivende billetter 
kan købes i Værkstedet ved p-pladsen (nr. 
3), når der er åbent eller på vores hjem-
meside www.observatoriet.dk, så længe 
lager haves.

• Shelters, toiletter samt hele Observatori-
ets område og faciliteter skal behandles 
med ordentlighed og respekt. Brug derfor 
flittigt skraldespandene og hold området 
ryddet under ophold. Tag jeres affald med, 
når I forlader lejrpladsen. Der står en 
affaldscontainer på parkeringspladsen. I 
må ikke grave affald ned. Rævene graver 
det op igen. 

• Rygning i shelters er strengt forbudt.

• Hunde må ikke medtages på shelter-
pladsen eller overnatte i shelters. Hunde 
skal på alle tidspunkter holdes i snor, når 
de færdes på Observatoriets område.

• Bål må kun tændes på den anviste 
bålplads. Pas på med bål i tørre perioder 
samt i stærk blæst. Der må ikke tages træ 
til brænde i området, da landskabet, 
træer og buske er fredet. I har selv ansva-
ret for forsvarlig brug af åben ild. Det er 
vigtigt, at alle flammer og gløder er sluk-
kede, inden I forlader pladsen. Brænde kan 
medbringes eller købes via MobilePay. 

 

Tilsidesættelse af nedenstående ordensregler kan medføre bortvisning. 

VED ULYKKE
Ved ulykke ringes 112 og ambulance tilkaldes. Observatoriets shelters er placeret ca. 120 m. 
fra bygning nr. 9, som er den nærmeste bygning. 
Adressen er: Observator Gyldenkernes Vej 9, 4340 Tølløse. 
LÆGEVAGT tlf. 70150700
NÆRMESTE HJERTESTARTER findes på ydermur ved indgangen til hovedbygningen (nr. 5). 


