Spelregels

veilig en gezond kamperen 2020

Ondergetekenden spreken het volgende af :
1. Elke groep heeft twee kampeerders als contactpersonen. Bij bijzonderheden wordt met de contactpersonen gesproken.
2. Ouders zijn verantwoordelijk voor wat er gebeurt op het kampeerterrein. Per kampeergroep melden zich twee ouders
als contactpersoon aan. Minimaal één daarvan moet altijd bereikbaar zijn. Tevens stemmen de ouders af met de
grondeigenaar.
3. Bij overtredingen worden alle ouders (via de contactouders) in kennis gesteld én moeten de kampeerders onmiddellijk
vertrekken, ongeacht het tijdstip. Bij overlast wordt er eerst gewaarschuwd.
4. Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar is bij wet verboden. Bij constatering wordt het feest beëindigd en kan
HALT toegepast worden.
5. Houd rekening met je omgeving en veroorzaak geen overlast.
6. Het maximaal aantal aanwezigen per groep is 25.
7. Een kampvuur is toegestaan (in overleg met de grondeigenaar) in een gangbare vuurkorf, mét schoon brandhout én
voorzorgsmaatregelen (tenzij er een stookverbod geldt).
8. Bij overtreding kunnen de kampeerders en ouders een boete krijgen.
9. Na afloop wordt het kampeerterrein volledig schoon en opgeruimd achtergelaten, afval mag niet verbrand worden.
10. De jongeren, ouders en grondeigenaren zijn op de hoogte van de spelregels Kampeerfeesten 2020.

Coronaproof kamperen
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen moet je naast de ondertekende spelregels ook een ‘coronaproof
kampeerplan’ inleveren. Dit is verplicht. Zonder kampeerplan geen kampeerfeest. Hoe ziet zo’n plan eruit? Beschrijf
nauwkeurig op welke manier jullie 1,5 meter afstand houden tijdens het slapen, eten en chillen. Denk hierbij aan zaken
als meerdere tentjes, desinfectiemiddelen, niet drinken uit elkaars flesje of met z’n allen graaien in een chipszak. Kijk
voor meer goede tips op www.rivm.nl.

Heb je nog vragen? Bel de toezichthouder van de gemeente Tubbergen (06-38678520) of stuur een
mailtje naar kampeerfeesten@tubbergen.nl. Bel bij gevaar de politie, brandweer of ambulance (112).
Aldus in tweevoud opgemaakt, en ondertekend:

-
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Contactpersoon Ouder 1

Handtekening:

Contactpersoon Ouder 2

Naam:
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Tel.nr.:
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Gemeente Tubbergen

Burgemeester

W. Haverkamp-Wenker

Handtekening:

Let op!

Handtekening:

Handtekening:

Op dit moment weten we niet precies wat de regels na
1 juli zijn. We zijn daarbij afhankelijk van het Rijk.
Er bestaat dus altijd een (kleine) mogelijkheid dat het
kamperen helaas toch niet door kan gaan.

