Huisregels Schellerberg Conferentie 2021
Om te zorgen dat al onze deelnemers, medewerkers en crewleden een onvergetelijke tijd hebben, zijn
er een aantal huisregels. Lees ze goed door, zo houden we het voor iedereen veilig, verantwoord en
bovenal gezellig!
Algemeen:
•
•
•
•
•
•

Zorg dat je altijd een geldig identiteitsbewijs bij je hebt;
Wapens, drugs en lachgas zijn niet toegestaan;
Je bent verantwoordelijk voor jezelf en jouw eigen spullen;
Alle vrijwilligers zijn herkenbaar aan hun Schellerberg Conferentie shirt;
Om te zorgen dat je jouw fiets snel terugvindt, parkeer je deze in de daarvoor bestemde
vakken;
De organisatie van de Schellerberg Conferentie werkt samen met haar partners aan een mooi
en veilig evenement. We stellen het dan ook op prijs dat onze eigendommen en materialen
heel worden gelaten. Mocht je je niet kunnen inhouden, dan wordt de schade op jou verhaald.

Landgoed Schellerberg en Jeruzalemkerk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Je mag alleen roken in een rokerszone (dit is op beide locaties bij de fietsen), buiten deze zone
wordt niet gerookt;
(Open) vuur is niet toegestaan;
Vanaf 23:00 uur tot 07:00 uur is het stil op het Landgoed Schellerberg, zo gunnen we jullie en
de omwonenden een welverdiende nachtrust;
Ruim je eigen rommel op, wij zorgen voor voldoende vuilniszakken;
Op het Landgoed Schellerberg zorgen wij voor ontbijt, lunchpakketjes (zelf samenstellen
tijdens ontbijt) en bij de Jeruzalemkerk zorgen wij voor het avondeten;
Glaswerk en blik zijn niet toegestaan;
Het is niet toegestaan zelf alcoholhoudende dranken mee te nemen;
Zin in een frisse douche? Dit kan in de douches op het Landgoed Schellerberg;
Het is zonder toestemming van de Schellerberg Conferentie organisatie niet toegestaan de
locaties te betreden;
Scooters, stepjes, segways en/of andere voertuigen zijn niet toegestaan op de Schellerberg
Conferentie;
Op het Landgoed Schellerberg mogen geen auto’s geparkeerd worden;
Megafoons en andersoortige geluidsversterkende apparatuur mogen alleen gebruikt worden
door de organisatie;
De organisatie heeft het recht toegang tot de Schellerberg Conferentie te weigeren of te
ontnemen;
In geval van nood wordt de Schellerberg Conferentie ontruimd. Raak niet in paniek en probeer
niet zelf je teamleden te verzamelen. Volg de instructies van de organisatie op en meld je bij
de verzamelplaatsen;
Het is niet toegestaan te flyeren of andere materialen uit te delen.

