Huishoudelijk reglement van Airsoft Kempen vof
1. Algemeenheden
1.1 Algemeen
Airsoft Kempen vof is niet gebonden aan eender welke politieke of religieuze of levensbeschouwelijke groepering
en zal zich op geen enkele wijze voor activiteiten van deze aard engageren. Om dit te benadrukken zal elke
deelnemer een schriftelijke verklaring afleggen waarbij hij bovenstaande onderschrijft (afstand van verhaal). Verder
wordt hieronder de spelregels aangegeven die geldig zijn op elke skirm georganiseerd door Airsoft Kempen vof
waaraan iedereen die deelneemt aan onze activiteiten zich te houden heeft.
1.4 Praktische zaken inzake: Roken, Parkeren en Handel.
Er wordt alleen gerookt in de daartoe bestemde rookzone. Auto's dienen tijdens de skirm op de toegewezen
parkeerplaats te staan.
Er dient vervolgens een plaat achter de raam te worden gezet aangeduid met een P-XX nr; Daartoe dient een
borg te worden betaald voor deze parkeerplaats. De borg word aan het einde van de dag terug betaald nadat de
marschal deze gecontroleerd heeft en deze als schoon wordt achter gelaten. Hetzelfde dient ook voor de
omkleed plaats binnen. Indien men dit nalaat en men einde dag vertrekt zal de borg worden ingehouden.
Voor de parkeerplaatsen buiten dient er geen borg te worden voorgeschoten.
Tijdens het evenement is het niet toegestaan voor personen andere dan Airsoft Kempen vof om promotie te
maken en/of handel te drijven in airsoftgerelateerd materiaal, tenzij hiervoor toestemming is verleend: Bij het
vaststellen van drijven van handel zonder toestemming zal de organisatie deze personen vragen het terrein te
verlaten.
1.5 Belangrijke onderwerpen
Belangrijk is ook dat men voldoende respect moet opbrengen voor de terreinen die we gebruiken, d.w.z.:
● Geen afval achterlaten
● Niet schieten op dieren
● Respecteren van de afbakeningen en infrastructuur
● Geen vernielingen aanbrengen
● Verplicht kenbaar maken schade aan derden
● Geen verbaal en/of ander geweld tegenover andere spelers/marshals/organisatoren
● Het terrein mag tijdens het evenement niet gebruikt worden voor paramilitaire of politieke doeleinden.
1.6 Beschadigingen van items of infrastructuur
Indien er toch beschadigingen worden aangebracht, opzettelijk of onopzettelijk, meldt dit dan onmiddellijk aan
de organisatie. Elke geldelijke vergoeding die ontstaat door het niet opvolgen van de regels ( beschadigingen,
etc.) worden op de speler rechtstreeks verhaald.
1.7 Alcohol en roesmiddelen
Gebruik van alcoholische dranken of verdovende middelen worden niet toegestaan. Iedereen die klaarblijkelijk
onder invloed is van alcohol of drugs zal deelname aan het spel geweigerd worden.
1.8 Ongevallen
Indien zich een ongeval voordoet, dient dit zo snel mogelijk worden gemeld aan Airsoft Kempen vof. Blijf kalm
en probeer de slachtoffers zo veel mogelijk te kalmeren. De mensen die een eerste hulp cursus gevolgd hebben
of door hun beroep medisch zijn gekwalificeerd zullen dan in samenspraak met de organisator de nodige
stappen ondernemen om de slachtoffers verder te behandelen.
Fijn skirmplezier gewenst.
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