
H uísreglevnent Bívakhuís D e Karíboe

L. Auto's v^ax. LS krn/h 1=1't" vítesse) op gars het terreín en t$derc garc het verbl$f ;

2. De groepsverantwoordelijke arríveert t$dig als eerste en vertrekt ook als laatste ;

3. Het huis wordt níet verhuurd voor fuíven, ontgroenírgsrituelen of dergel$ke ;

4. (Voet)ballen enkel op het gras, niet in of rovd het gebouw orln schade te voorkowren ;

5. Kanpvuur: geen paletten of dergelijke stoken. Doven rmet water índien nodig ;

6. Slaapzaal: v'nínírnaal a volwassene ís de garce nacht aanwezíg per slaapza.al. Bedden en/of

wratrassen worden niet verplaatst. Qeen (plakkeríg) snoep of frísdrankjes ín de slaapzaal.

Elke gast(e) brengt wree: ee^ hoeslaken (qo x 2oo), een kussen e^ ee^ slaapz-ak ;

7. De stoelen zíjn voor bínnengebruík, de bankjes zíjn voor bínnen- & buitengebruik ;

Reglevvre^t gev^ee^te, polítíe, boswachter & brandweer

8. Deelnerqerslijst + gswr nr veranhttoordelíjke sturen naar pz.carvna.opsco@p iuvu\.g!,:

q. Nachtactíviteit: gsvn verantwoordelíjke + plaats + tíjdstip + het aantal deelneners sturen

naar ?z.carrna.oPsco@ lat/^&A Ex pZ,Cafrna,Wi ;

7-o. Kaw\pvuur en BBQ op hout of houtskool: Niet b$ code oranje Ex rood. Check dít op

www.natuurenbos.be/waarschuwíngen glechts t kampvuur/kanp, uíterlíjk tot 24hoo,

blussen ttet water índ,ien nodig. Zonergroepen hoeven gee^ ad^vraag te doen, dít wordt

gedaan door de uitbater. Overige groepen kunnen dít aanvragen via ínFo@oudsbergen.be ;

l-t. Stílte tussen 22hoo Ex thoo, Iuídsprekers moge^ geen overlast zorgen aan de buren ;

7-2. Ruíltochten en hínd,erlijke spellen ín de bebouwde kon zíjn níet toegestaan door de politíe ;

1-3. Speelbos=ze helft van het, 2e bos (vraag de juiste locatíe aan de uítbater). Qeen vmessen,

bíjlt1es, houtzagen,... v^ee laten nevvren naar het bos, wees hier stren4 op.

L4. Schade aan gewassen (bos Ex akker) buíten de speelweide worden per P.V. afgehandeld.

Extra checklíst kuísen vertrekkende groep

Buíten; stokken uít de víjver, ín brede r$en afval rape^ op de weide Ex ín het bos, beton borstelett ;

Slaapzalen: hoeslaken afstoffen en strak trekken Borstelen 8x dweílen onder de bedden ;

Vloer: uítkeren, schrobben, dweílen en nogmaals droog dweilen ín stralcke lijnen. Na het kuisen leg

je aan íedere deuríngang mínstev,s é,én dweíl z-odoende de vloer ook proper kan blíjven ;

Keuken en sanitaír: meubílaír en wand.en afvegen, vuílbakken uítvtassen.

Tarieven nakuís: Qrote zaal (60.00) - Kleíne znal (Zs.oo) - Keuken 60.00 - Badkavner 60.00 -

Nívelleren grindweg 60.00 - Beton, weíde en omgeving ín overleg. Ertra ínfo: 0477/36.38.82


