
 ALGEMENE REGELS-AFSPRAKEN TENTENKAMP 2018 

 

 

 Iedereen houdt zich aan de regels van het kamp. Er kan alleen afgeweken 

worden van deze regels op aangeven en in overleg met de Tentenkamp- 

Jeugdcie.  

 

 Het gebruik van alcohol is verboden voor personen onder de 18 jaar. 

 

 Op het kamp mogen GEEN ENERGIERIJKE DRANKEN gebruikt worden. 

 

 Ook voor het jeugdkader op het kamp geldt: overdag geen alcohol. 

 

 Gebruik van mobiele telefoons is tijdens de activiteiten niet toegestaan 

 

 Herpinia is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of diefstal van 

waardevolle spullen. Het advies is om deze thuis te laten. 

 

 Alle deelnemers van het kamp zorgen ervoor dat alle afval in de daarvoor 

bestemde vuilnisbakken verdwijnt. 

 

 Niemand verlaat het kamp zonder overleg met de Tentenkamp- Jeugdcie. En 

deze persoon moet dan nog in het bezit zijn van een ondertekend briefje van 

de ouders/verzorgers. 

 

 Op het sportpark wordt er BESLIST NIET GEROOKT.  

Alleen in de aangegeven ruimte mag gerookt worden. 

 

 Plassen gaan wij in de daarvoor bestemde ruimtes doen, niet zomaar b.v. 

tegen de tent of in de beplanting. 

 

 Omdat we met zoveel deelnemers zijn, krijgt elke groep zijn eigen 

doucheruimte toegewezen. Deze doucheruimtes worden ook door deze 

groepen schoon gehouden. 

 

 Iedereen wast zijn eigen bestek af. Afwasbakken en borstels worden door 

Herpinia beschikbaar gesteld.  

 

 Lege flessen inleveren bij het winkeltje in de staftent. 
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 Maak statements die alleen positief kunnen worden uitgelegd en begrepen.  

 

 Spreek alleen namens jezelf en verspreid geen vertrouwelijke, negatieve 

uitlatingen, schadelijke en/of lasterlijke berichten over jezelf, anderen.  

 

 Gebruik ook geen bedreigende, (seksueel) intimiderende, beledigende, 

discriminerende of racistische taal. 

 

 Plaats geen teksten en/of afbeeldingen die jezelf, je vereniging in 

verlegenheid zou brengen als bijvoorbeeld je ouders, trainers, begeleiders 

het zouden lezen.  

 

 Bij overtreding kunnen, afhankelijk van de aard en ernst daarvan, sancties 

worden opgelegd. Hierbij gaat het om sancties als: 1. waarschuwing 2. 

verwijdering van het kamp. 

 


