Spelregels
Kampeerfeesten
Wat mag je wel
1.

2.
3.

Je mag een vuurtje stoken in een kleine vuurton of vuurkorf (max 50 bij 50 cm) als er een grote emmer (minimaal 10 liter) water en
een emmer zand naast staat. Let op: Dit mag NIET als het te droog is. Dan geldt er een stookverbod. Kijk hiervoor op 		
www.natuurbrandrisicio.nl.
Er mogen maximaal 25 personen gelijktijdig op het kampeerterrein zijn.
Er mogen maximaal 10 personen per locatie overnachten.

Wat mag je niet
1.

2.

Er mag ’s avonds/’s nachts geen harde muziek worden gedraaid of hard worden gepraat. De omgeving mag geen last hebben van jullie
kampeerfeest.
Er mag geen wijn/bier/sterke drank op het kampeerterrein zijn waar ook jongeren overnachten of ‘s avonds op bezoek komen die jonger
zijn dan 18 jaar.

Wat regel je allemaal voordat het kampeerfeest begint
1.
2.

Geef door wie van de kampeerders (2 namen) en welke (contact)ouders tijdens het hele kampeerfeest (telefonisch) bereikbaar zijn.
Zorg er voor dat de mensen die in de buurt van het kampeerterrein wonen, minimaal een dag voor het kampeerfeest begint, bericht
krijgen dat er wordt gekampeerd. Hierbij geef je ook de telefoonnummers door van de kampeerders en de contactouders die tijdens het
kampeerfeest bereikbaar zijn.

Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt
1.

2.

Voor alles wat er op het kampeerterrein gebeurt zijn je ouders verant woordelijk. Behalve als je 18 jaar of ouder bent. Dan ben je zelf
verant woordelijk.
Houd je je niet aan de spelregels, dan krijgen alle ouders (via de contactouders) hiervan bericht en wordt iedereen, ongeacht het tijdstip,
door zijn/haar ouders opgehaald.

Het kampeerterrein laat je natuurlijk na het kamperen netjes en schoon achter. Heel veel plezier!

Contactpersonen:
Naam en telefoonnummer (contact)ouder 1:
Naam en telefoonnummer (contact)couder 2:

Geschat aantal kampeerders:

Locatie van het kamperen:

Naam en telefoonnummer kampeerder 1:
Naam en telefoonnummer kampeerder 2:

Datum kamperen (en ver wachte
aankomst- en vertrektijd):

Telefoonnummer eigenaar grond:
Handtekening ouder 1:					

Handtekening kampeerder 1:				

								
Handtekening ouder 2:					
Handtekening kampeerder 2:
								
Handtekening gemeente Losser:				
Handtekening
							grondeigenaar:

