
Regelement algemeen (huisregels)

Om het leuk en gezellig te houden, gelden er een aantal ‘huisregels’.

1. Open vuur (inclusief kaarsen, sterretjes en BBQ’s) is strikt verboden!

2. Het is verboden om sterke drank (>14.9%) of glaswerk mee te brengen, deze zal in beslag worden genomen en weggegooid!

3. Het is niet toegestaan om zelf meegenomen drank te nuttigen buiten de camping. Dus ook niet in de feesttent, kantine en toilet.

4. Er mag niet gerookt worden in de feesttent, DES-kantine, DKC-kantine en toiletwagens.

5. Wij zorgen goed voor jullie. Zorgen jullie goed voor het terrein en camping. Ruim je rommel op. Er staan voldoende afvalcontainers.

6. De organisatie en korfbalvereniging DES kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of eigendommen van de gasten, alsmede het

verlies, inbraak of diefstal hiervan.

7. Tijdens het toernooi wordt met consumptiemunten gewerkt. De munten verliezen de geldigheid op de maandag van het toernooi om 18:00u. Munten kunnen

niet ingewisseld worden voor geld.

8. De entreebewijzen moeten duidelijk zichtbaar worden gedragen op aanwijzingen van de organisatie, vanaf de aankomst op vrijdag tot zaterdag 07:00u en

vanaf zaterdag 20:00u tot maandag 07:00u. De entreebewijzen worden slechts eenmalig verstrekt. Iedereen die gedurende bovengenoemde tijd zonder

entreebewijs aanwezig is op het terrein, wordt zonder pardon verwijderd.

9. ‘s Nachts gaat het hek om veiligheidsredenen op slot (02:00-07:00u). Je kunt dan het terrein niet meer op of af tot de ochtend.

10. Na afloop van de feestavonden dienen om 01:00u alle radio’s en dergelijke apparatuur uit te zijn, en dient het op het kampeerterrein om 02:00u volledig stil te

zijn.

11. Op het terrein wordt ook ‘s nachts gesurveilleerd. Deze mensen zijn bevoegd om direct in te grijpen. Bij misdragingen of vandalisme word je per direct van het

terrein verwijderd. Deelname aan het toernooi is verder uitgesloten, ook voor de toekomst. Zo nodig wordt de politie hierbij ingeschakeld.


