Reglement Kaderschouw 2018
1. Kaderschouw 2018 vindt plaats op 29 en 30 september 2018 te Erp.
2. Het terrein van Kaderschouw 2018 is enkel toegankelijk voor deelnemers en
vrijwilligers die vooraf zijn geregistreerd. Opgeven voor deelname geschied op
naam via het Landelijk Bureau.
3. Bij het betreden van het terrein dient ieder zich te kunnen legitimeren.
ZONDER GELDIGE LEGITIMATIE, GEEN TOEGANG!!!
Geaccepteerde legitimatiebewijzen: Paspoort, ID-Kaart of rijbewijs
4. Het is niet toegestaan voor personen onder de 18 jaar om alcohol te nuttigen. Wanneer deze
regel wordt overtreden, draagt de eigen afdeling de consequenties (zoals ook eventuele
boetes).
5. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken mee het terrein van Kaderschouw 2018 op te
nemen. Dit geldt voor het feestterrein, camping, parkeerplaats en activiteitenterrein.
In het kader van de veiligheid is alcohol tijdens het middagprogramma niet toegestaan.
6. Op zaterdag is er een dagprogramma georganiseerd. Van iedere deelnemer wordt verwacht
dat hij/zij deelneemt aan dit programma.
7. Schade veroorzaakt door (een deelnemer van) een afdeling, zal op deze afdeling worden
verhaald.
8. Deelnemers krijgen uitsluitend toegang tot de door de organisatie aangewezen delen van het
terrein.
9. Op de camping zijn enkel tenten toegestaan. Campers en caravans zijn niet toegestaan.
Het is niet toegestaan in een auto te overnachten.
10. Kampvuur, open vuur en (gas)barbecues zijn niet toegestaan.
11. Het deelnemersgeld moet voor aanvang van de Kaderschouw zijn voldaan.
12. Kaderschouw is voor alle ingeschreven leiding van Jong Nederland. Zorg ervoor dat het voor
iedereen gezellig blijft.
13. Bij het overtreden van deze toegangsregels kan de toegang voor een deelnemer of een
volledige afdeling worden geweigerd. Na weigering wordt ook geen toegang meer tot de
camping verleend.
Wij verklaren namens de deelnemende kaderleden van ondergenoemde Jong Nederland afdeling het
regelement gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Wij zullen ons hieraan houden.
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