Camping reglement en huisregels
Om ElseFly Blokzijl 2017 (28 september t/m 1 oktober 2017) mogelijk te maken hebben wij
aan De Strandhoeve beloofd om goed om te gaan met de locatie. Deze na het evenement
schoon op te leveren. Alvast dank voor jullie medewerking.

Artikel 1: Toegang tot de camping
Bij aankomst krijg je een plaats toegewezen op de camping, dit is afhankelijk van camper,
tent of caravan. Vervolgens volgt de inschrijving voor het evenement. De toegang tot de
camping is beperkt tot piloten en niet-piloten die zelf op de camping staan.

Artikel 2: Staplaats
Iedere gast zal de toegewezen plek en het formaat hiervan respecteren.
We vragen aan iedereen om rekening te houden met een ander (denk aan taalgebruik,
kleding of ieder ander aanstootgevend gedrag) en de veiligheidsregels op te volgen.
We raden aan om geen waardevolle spullen in het zicht te laten slingeren in of rond uw
slaapplaats.
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of vandalisme.

Artikel 3: Verkeer op de camping
Op het campingterrein, moeten de voertuigen stapvoets rijden en de wegenverkeerswet
respecteren.
Er mag alleen gereden worden op de hiervoor aangelegen paden en rijrichtingen.
Graag zo min mogelijk met de auto op de camping rijden.

Artikel 4: Gebruik van de voorzieningen
De douchewagen en toiletten graag netjes achterlaten na gebruik.
Een ieder zal geen schade toebrengen aan de werking, hygiëne of het uiterlijk van het
campingterrein en/of van de voorzieningen zoals WC en douches.
Er is geen stroomvoorziening aanwezig op de camping.
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Artikel 5: Geluid en overlast
Na 23 uur, zal het geluid beperkt zijn tot een minimum.
Het is ten alle tijden verboden om (para-) motoren te starten op de camping.

Artikel 6: Dieren
Honden en ander dieren mogen nooit vrij lopen zonder toezicht. Ze mogen niet alleen
gelaten worden op het campingterrein (of opgesloten) in afwezigheid van hun eigenaren die
wettelijk aansprakelijk voor ze zijn.

Artikel 7: Verbod
In het bijzonder is het verboden:
● De grenzen van de camping te overschrijden
● Hekken en afzettingen over te steken
● Borden te negeren
● Andere gasten te storen door o.a. geluidsoverlast
● Voorzieningen en ruimtes te gebruiken anders dan bedoeld

Artikel 8: Inschrijving en toegang
Alle piloten moeten zijn ingeschreven (inschrijving betaald) om te kunnen vliegen tijdens
ElseFly Blokzijl 2017. De inschrijving geeft recht op:
● Toegang tot het festivalterrein
● De camping en zijn faciliteiten
● De lounge bar

Artikel 9: annulering
Annuleren voor 1 september 2017 wordt volledig teruggestort, voorbij deze datum vindt er
geen teruggave plaats. Dit geldt niet voor de catering deze wordt wel teruggestort.

Artikel 10: Vliegen
Om te kunnen vliegen moet iedere piloot de briefing van dezelfde dag hebben gevolgd en
het bewijs hiervan op zijn/haar bandje hebben ontvangen.
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Artikel11: Luchthaven reglement
Elsefly 2017 heeft een luchthaven reglement laten opstellen, hierin staan alle regels, gedrag
en afspraken aan welke de piloot zich dient te houden. Deze is als bijlage meegestuurd met
de bevestiging van je opgave.
● Ten alle tijden dienen de aanwijzingen van de Marshalls (blauwe hesjes) gevolgd te
worden.
● De te vermijden gebieden of de te volgen circuits staan op een grote kaart bij de
ingang van de start – en landingsvelden.
● Het niet volgen van het reglement kan een boete of verwijdering tot gevolg hebben.

Artikel 12: Start -en landingsvelden
De start- en landings en opstelvelden zijn alleen toegankelijk voor piloten met toestelnr. en
polsband. Voor de tandempiloten geldt: hun gasten mogen alleen onder hun directe toezicht
zich over de start- en landingsvelden bewegen. Tevens dienen zij een tandemverzekering
afgesloten te hebben.
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