Kamp Terschelling
•

Heb respect voor elkaar en elkaars spullen.

•

Activiteiten zijn onder begeleiding van instructeurs, volg hun aanwijzingen strikt op.

•

Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen, laat dus nergens wat slingeren en berg je
waardevolle spullen goed op!

•

Als er iets kapot gaat in de kamer, ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Bij onduidelijkheid
is de hele groep verantwoordelijk. Meld dit netjes bij de leiding, dan kan het via de
verzekering afgehandeld worden.

•

Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor de kamer. Schoonmaken is dus verplicht! Gooi het afval
in de daarvoor bestemde afvalbakken.

•

Er mag in de Stayokay niet worden gerookt. Dit kan buiten op de daarvoor bestemde plekken
of op het terras

•

Als we in de Hostel zijn: Tussen 22-23 uur is iedereen in zijn/haar eigen kamer en blijft binnen
(i.v.m. geluidsoverlast)

•

HET BEZIT EN GEBRUIK VAN ALCOHOL EN DRUGS ZIJN VERBODEN! Hier zijn sancties aan
verbonden. Hier vallen ook alle waterpijpen onder.

•

Het is niet toegestaan boxen o.i.d. mee te nemen. Indien deze door ons in beslag worden
genomen zijn we er niet verantwoordelijk voor!

•

Energiedrankjes niet toegestaan.

•

In geval van wangedrag, zulks ter beoordeling van de begeleiders, of het niet opvolgen van
aanwijzingen van de begeleiders van school of de organisatie wordt je van verdere deelname
aan het kamp uitgesloten. In alle gevallen geldt, dat er contact met je ouders wordt gezocht
en dat je mogelijk naar huis wordt gestuurd. Na goed overleg tussen school en ouders, is
school op de terugweg niet meer verantwoordelijk, maar valt deze verantwoordelijkheid
onder de ouders.

Ik ga op reis naar Terschelling en neem mee….
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Id-bewijs (geldig!)
Verzekeringspas
Telefoonnummer thuis
Zakgeld
Sportieve kleding
stevige schoenen (die ook nat en vies mogen worden)
Sportschoenen
Toiletspullen
Zonnebrandcrème
Zwemkleding- badslippers
Regenkleding ( let op de weersvoorspelling waddeneilanden)
Nachtkleding
Muggenspray o.i.d.
Medicijnen als pijnstillers e.d.
Eten/drinken voor lunch onderweg in de bus
Handdoeken
Rugzakje o.i.d.
Plastic zakken voor natte/vieze kleding
evt. kaarten, spelletjes om je te vermaken in de kamer

•
•

Deze spullen graag in 1 koffer / tas
Evt. opgeladen telefoon/ powerbank
Evt. camera (Deze spullen meenemen is voor eigen risico)

