Waarderingsmoment 2019

HUISREGELS

Het waarderingsmoment 2019 vindt plaats op 16 maart vanaf 19:30 uur tot 17 maart 01:00 uur op
Scoutcentrum Buitenzorg in Baarn. Door deelname aan het waarderingsmoment 2019 ga je
automatisch akkoord met onze huisregels. Op een feestje zoals het waarderingsmoment is de
belangrijkste regel natuurlijk dat je met elkaar een goede tijd hebt!
Toegang
1. Deelname aan het waarderingsmoment is alleen mogelijk na inschrijving via het formulier in
SOL. Inschrijven kan via je rol in SOL als landelijke vrijwilliger.
2. Het waarderingsmoment 2019 wordt georganiseerd voor vrijwilligers die zich in 2018 en/of
2019 hebben ingezet als landelijke vrijwilliger van Scouting Nederland.
3. Bij aankomst op Scoutcentrum Buitenzorg ontvang je na registratie een welkomspakket, dit
heb je nodig om de rest van de avond mee door te komen. Vergeet je dus niet aan te melden!
Bereikbaarheid
1 Parkeren is mogelijk bij Kasteel Groeneveld. Het adres hiervan is Groeneveld 2, 3744 ML
Baarn. Vanaf deze parkeerplaats is het ongeveer 10 minuten hiken naar het Buitencentrum.
2 Mocht je vanwege medische redenen niet in staat zijn om deze 10 mintuten per voet af te
leggen is het (beperkt) mogelijk om te parkeren op het Buitencentrum. Deze uitzondering kan
worden aangevraag door een email te sturen naar waarderingsmoment@scouting.nl.
Algemeen
1. Tijdens het waarderingsmoment kan alleen betaald worden met munten die verkregen kunnen
worden bij de muntkassa. Bij deze kassa kan je uitsluitend met een pinpas betalen.
2. Roken is alleen toegestaan op speciaal daarvoor aangewezen locaties. Voor het nuttigen van
alcohol gelden de wettelijk vastgelegde leeftijdsgrenzen (18+). Het nuttigen van drank door of
verstrekken van drank aan deelnemers onder de 18 jaar is niet toegestaan. Het nuttigen van
alcohol door deelnemers valt onder eigen verantwoordelijkheid.
3. Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te nemen naar het Waarderingsmoment
2019.
4. Het meenemen van huisdieren is helaas niet toegestaan.
Kamperen
1. Het is mogelijk om na het waarderingsmoment te blijven kamperen. Dit kan je aangeven bij
het inschrijven in SOL, hiervoor betaal je de reguliere overnachtingsprijs.
2. Deelnemers die blijven kamperen zijn op 16 maart vanaf 17:00 van harte welkom op het
Scoutcentrum.
3. Voor het kamperen zijn alle voorwaarden van Scoutcentrum Buitenzorg van kracht. Deze zijn
hier te vinden.
4. De organisatie van het Waarderingsmoment 2019 faciliteert geen verdere voorzieningen voor
deelnemers die blijven kamperen.
Bij twijfel of discussie over wat wel en niet is toegestaan tijdens het Waarderingsmoment 2019, wordt
de projectleiding geraadpleegd. In alle gevallen die niet binnen deze regels vallen beslist dus de
projectleiding. Deze beslissingen zijn bindend. Van conflicten en beslissingen wordt het landelijk
bestuur van Scouting Nederland in kennis gesteld.

Huisregels waarderingsmoment 2019

1

