Beste (ouders van) Huttenbouwers,
We gaan tijdens het Huttenbouwweekend veel lol maken en lekker bouwen. Om dit met
zijn allen goed en veilig te laten verlopen zijn een aantal spelregels nodig.

Spelregels voor de ouders/begeleiders















Deelname is €17,50 per kind. We kunnen geen korting geven als kinderen een
dagdeel niet aanwezig zijn.
Deelname geschiedt op eigen risico. Uiteraard doen wij onze best om alles veilig
te laten verlopen.
Als het erg slecht weer wordt, kan de organisatie besluiten het evenement
voortijdig te stoppen. Het is dan helaas niet mogelijk het inschrijfgeld terug te
storten.
Inschrijving is pas definitief zodra de betaling is ontvangen.
Parkeergelegenheid is beperkt. We willen parkeeroverlast voor omwonenden
voorkomen. Kom zoveel mogelijk te voet of als je iets verder woont, op de fiets.
Tijdens het weekend kunnen noodgevallen doorgegeven worden aan de
organisatie via 0618802382.
Bij inschrijving moet een telefoonnummer opgegeven worden. Als u tijdens de
huttenbouw niet te bereiken bent en we contact moeten opnemen met een
familielid of bekende of als u op een ander nummer te bereiken bent, geef dit dan
vooraf door of bij de balie bij aanvang van het weekend. Ten alle tijden moet u in
de gelegenheid zijn om uw kind op te halen, als dit nodig is.
Als je kind medicijnen gebruikt of allergieën heeft, vragen wij je dit bij de
inschrijving aan te geven onder bijzonderheden. We brengen in het belang van je
kind de EHBO daarvan op de hoogte.
Het is helaas niet mogelijk rekening te houden met dieet wensen. We hebben
standaard lunchpakketten en tussendoortjes. Kinderen mogen natuurlijk onderling
ruilen.
Verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor het bouwweekend. Namen en
e-mail adressen worden opgeslagen om je voor een eventueel volgend
bouwweekend een e-mail te kunnen versturen. Overige gegevens worden na
afloop van het bouwweekend verwijderd.
Tijdens het evenement worden foto’s gemaakt door de organisatie. Deze kunnen
door de speeltuinvereniging gebruikt worden voor de website en social media.
Als je zelf foto’s wilt maken en deze wilt publiceren, vraag dan toestemming aan
anderen die op deze foto staan.

Spelregels voor de kinderen













We gaan respectvol met elkaar om. Pesten, discriminatie en onacceptabel gedrag
wordt niet getolereerd.
We werken SAMEN, dat wil zeggen dat we elkaar respecteren, met elkaar
overleggen en niemand de baas speelt. De hut is van de groep, en alle bouwers
van de groep hebben goede ideeën, dus we luisteren naar elkaar.
Ieder bouwteam krijgt 2 begeleiders. Zij letten er op dat er veilig gebouwd wordt.
Luister goed naar hen.
Geen sieraden dragen in verband met de veiligheid.
Mobiele telefoons blijven thuis. Indien er naar huis gebeld moet worden dan kan
dit via de begeleiding.
Neem zelf een hamer en nijptang mee. Wij zorgen voor zagen.
Messen zijn niet toegestaan.
Elektrisch gereedschap is niet toegestaan.
Draag stevige, dichte schoenen of laarzen met dikke zolen.
Laat geen spijkers slingeren.
Ga niet zomaar van het terrein af. Overleg dit altijd met de begeleider van je
groep.
We hopen dat we er geen gebruik van hoeven te maken, maar wanneer er toch
een ongeluk(je) gebeurt, kun je terecht bij de EHBO-post.

