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Basisregels Voorschriften
Het bestuur van de ORPLID WIESBADEN verwelkomt alle gasten op het clubterrein en wijst op de volgende
voorschriften:
- Auto's worden geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerplaats op het terrein.
Het buiten parkeren schendt de StVO en de Natuurbeschermingswet en brengt de goede relatie met de
bosbouwautoriteit in gevaar.
- De toegang tot de site is op eigen risico, de voogden nemen de verantwoordelijkheid voor minderjarigen. De
club aanvaardt geen aansprakelijkheid.
Dressing en uitkleden, evenals de opslag van kleding in openbare ruimtes is niet wenselijk, gebruik de
aangewezen kleedkamers.
- Het verblijf op het clubterrein vindt plaats met passend weer zonder kleding. Het gebruik van het zwembad is
ook mogelijk alleen naakt. Om gezondheids- of hygiënische redenen kunnen uitzonderingen worden toegestaan
in overleg met de directie.
- Gebruik altijd een handdoek als basis wanneer u op openbare plaatsen (rand van een zwembad, banken, enz.)
Zit.
- Fotograferen is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van het bord volgens DSGVO. Dit omvat
met name foto's van leden en de site.
-Audio-apparaten mogen alleen met een hoofdtelefoon worden gebruikt.
- Roken, open vuur en barbecues in de bossen en op het gazon zijn verboden.
- De site heeft geen afvalverwerking. Elk lid en elke gast moet over zijn eigen afval beschikken. Gooi ook de
lege douche- en toiletpapierrollen weg!
- De bestaande sportfaciliteiten zijn beschikbaar voor alle leden en gasten.
We vragen om een zorgvuldige en correcte afhandeling.
-Het moet worden verzorgd vanwege het gas- en waterverbruik dat niet onnodig lang gedoucht heeft.
- Het gebruik van de keuken is toegestaan voor alle gasten. Vanwege de beperkte behandeling van afvalwater is
het spoelen van grotere hoeveelheden vaatwerk en dergelijke. niet mogelijk. Er mag geen vet of etensresten in
de gootsteen gegoten zijn !! Na gebruik moeten kasten, schappen en spoelbakken opnieuw worden
schoongemaakt of gedroogd. Het bereiden van voedsel dat niet wordt geconsumeerd tijdens het verblijf op het
terrein is niet toegestaan.
Gasten die overnachten mogen alleen grillen met hun eigen houtskool op het aangewezen barbecuegebied.
-De site met zijn faciliteiten kan alleen worden gebruikt in uitzonderlijke gevallen, na overleg met het bestuur,
voor privé-evenementen of tentovernachtingen.
-Dag gasten kunnen alleen naar de site worden gebracht op afspraak met het bestuur (per telefoon, e-mail of
persoonlijk). Voor zover mogelijk moeten ze kort worden gepresenteerd aan een lid van de Executive of
Advisory Board. Daggasten zijn alleen toegestaan in aanwezigheid van het gastlid.
Kortom, één gast per seizoen kan onze site 3 keer bezoeken. Vanaf het 4e bezoek is er de mogelijkheid om een
seizoenskaart te kopen voor een vergoeding van 140,00 €.
-De leden zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de gasten die zij meebrengen en zijn de bijdrage van de
gast verschuldigd als een fout.
-Alle dag gasten en het gastlid zijn leesbaar in het gastenboek, de gastbijdrage is een lid met een koelkast sleutel
tegen ontvangstbewijs om te slagen.
-De gasten zijn bekend met de faciliteiten van de site en de praktijken.
- Gasten die overnachten moeten worden geregistreerd via het registratieformulier.
-We gaan ervan uit dat ouders van gastkinderen ermee instemmen om hun kinderen op de site te bezoeken.
Leden die gastkinderen naar het terrein brengen, zijn verantwoordelijk voor toezicht en aansprakelijkheid voor
deze kinderen. Het aantal gastkinderen per kind moet binnen redelijke grenzen liggen.
- Dieren worden niet geaccepteerd op het terrein.
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Zwemmenregels
Het zwembad wordt niet gecontroleerd door een supervisor. Elk clublid mag het zwembad naar eigen
goeddunken en op eigen verantwoordelijkheid gebruiken.
Deze specifieke verantwoordelijkheid wordt beschreven in de volgende regels voor het zwemmen. Ze moeten
door elke terreineigenaar worden geobserveerd.
1. Grondig douchen voordat u het bad gebruikt, om onnodig lang douchen om kostenredenen te voorkomen.
2. Spring niet van de pagina af.
3. Gebruik het zwembad alleen wanneer het deksel volledig is opgerold.
4. Zorg voor de andere badgebruikers / zwemmers.
5. Zwemhulpmiddelen en waterspeelgoed mogen alleen worden gebruikt als andere zwemmers niet worden
gestoord.
6. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen, leden voor bezoekende kinderen die door hen zijn gebracht.
7. Ouders hebben de plicht om toezicht te houden op hun kinderen, leden moeten ervoor zorgen dat hun gasten
kennis nemen van de terreinregels.

We vragen om consequente inachtneming van deze regels. Als u vragen heeft, neem dan contact op met het
bestuur of de vertegenwoordigers. Mogelijke misverstanden van misverstanden die we van te voren willen
voorkomen.
We wensen alle gasten een aangenaam en actief sportief verblijf op ons prachtige clubterrein!
Het bord
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