NICES 2017
Nederweert International Camp for European Scouts

Huisregels
NICES 2017 vindt plaats van 29 juli 2017 tot en met 8 augustus 2017 op een festivalterrein in de
gemeente Nederweert. Op een evenement als NICES 2017 is de belangrijkste regel dat je met elkaar
zoveel mogelijk lol moet hebben. Let op elkaar en op elkaars spullen, doe een ander niets aan dat je
zelf ook niet leuk zou vinden. Kortom, maak er een feest van! Denk aan je scoutsbelofte!

1.

Algemeen
Door het betalen van het inschrijfgeld en/of de deelnemersbijdrage ga je akkoord met onze
huisregels. Wanneer je je niet houdt aan deze huisregels en aanwijzingen van de organisatie,
beveiliging of politie in het kader van de openbare (rechts)orde, kun je van het terrein worden
verwijderd. Iedere individu en iedere groep op NICES 2017, is zelf verantwoordelijk voor het
gedrag, rust, orde en netheid op het festivalterrein, de programmalocaties en de subkampen.
De organisatie ziet toe op naleving door alle deelnemers en medewerkers. Het betreden van
het NICES 2017-terrein en het deelnemen aan NICES 2017 is geheel op eigen risico tenzij de
NICES-organisatie nalatigheid kan worden verweten. De organisatie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade/letsel aan personen of eigendommen.

2.

Aanhangers
Aanhangers mogen het terrein op om bagage te lossen en dienen daarna op een apart terrein
te worden gestald. Bij aankomst en vertrek worden aanhangers indien noodzakelijk geacht,
door de organisatie gecontroleerd. De organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde
aanhangers te weigeren of gereguleerd het terrein op of af te laten gaan.

3.

Hinderlijk of aanstootgevend gedrag
Agressie of hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd. De organisatie kan besluiten een
deelnemer of medewerker van het festivalterrein en de subkampen te verwijderen wegens
agressief, hinderlijk of aanstootgevend gedrag. Elk (vermoeden) van ongewenst gedrag wordt
gemeld aan het landelijk servicecentrum. In voorkomende gevallen dient te worden gehandeld
overeenkomstig het protocol ongewenst gedrag van Scouting Nederland. In geval van het
plegen van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie. Van deze aangifte worden het
landelijk bestuur van Scouting Nederland en het bestuur van de eigen Scoutinggroep in kennis
gesteld. In het geval van vernieling en/of diefstal van eigendommen van de organisatie of haar
leveranciers, wordt aangiftegedaan bij de politie en de schade wordt verhaald op de dader(s).

4.

Afval
Gooi het afval in de daarvoor bestemde containers. Let goed op de pictogrammen, zodat afval
gescheiden kan worden ingezameld. Bij overtredingen worden de verwijderkosten op de
deelnemer of de deelnemende groep verhaald. Laat afval niet achter op het terrein, zowel
tijdens het evenement als bij het vertrek van het terrein.
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5.

Afwaswater
Afwaswater mag niet in het open veld, in de wasbakken of op oppervlaktewater worden
geloosd, maar alleen op de daarvoor aangewezen voorzieningen.

6.

Consumptiebonnen
Op NICES 2017 kan alleen betaald worden met consumptiebonnen die je tegen contante
betaling kunt kopen bij de bonnenverkoop. Reeds gekochte bonnen worden voor, tijdens en na
het evenement niet teruggenomen.

7.

Brandveiligheid
Bij elke tent moeten de deelnemers beschikken over een goedgekeurde, gevulde brandblusser
(P6), klasse ABC. Deze brandblusser dient tijdens je verblijf op het kamp, bij je tent onder
handbereik te zijn. De organisatie zal zorg dragen voor de blusmiddelen in de festivaltent. De
brandblussers worden alleen gebruikt indien nodig en zijn niet om mee te spelen.

8.

Drinkwater
Drinkwater is te allen tijde gratis beschikbaar en kan alleen worden afgetapt op plaatsen waar
duidelijk is aangegeven dat het drinkwater betreft.

9.

Festivaltent
De festivaltent is geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur en van 19.45 uur tot 01.00 uur (00.00
uur van maandag t/m donderdag). De keukeningang van de festivaltent is alleen toegankelijk
voor de organisatie en vrijwilligers. Het eten en drinken in de festivaltent kan alleen betaald
worden met consumptiebonnen. Het is niet toegestaan om je eigen eten of drinken mee te
nemen naar de festivaltent en daar te nuttigen.

10.

Gasflessen, vuur(werk), graven en koken
Graven, open vuur(werk) en barbecues zijn verboden. Het is wel toegestaan te koken op de
kampeerplek. Gasflessen, kookstellen en andere gasinstallaties zijn toegestaan, mits het
goedgekeurde gas/kampeerinstallaties betreft. Andere gassen dan propaan zijn niet
toegestaan. Let er ook op dat de gasslangen niet over datum en niet langer zijn dan 1,5 meter!
De gasflessen moeten buiten de tent geplaatst worden. Zorg dat je een brandblusser (P6) bij
de hand hebt om snel te kunnen reageren bij problemen.

11.

Gevonden voorwerpen
Bij het infopunt op het festivalterrein kunnen gevonden voorwerpen worden ingeleverd en
door de rechtmatige eigenaar worden opgehaald. Na dinsdag 8 augustus 2017 worden alle
voorwerpen die niet zijn opgehaald, geschonken aan een goed doel of vernietigd. Van
vermissing van paspoort, identificatiekaart of rijbewijs dient aangifte te worden gedaan bij de
politie.

12.

Gezondheid
Elke deelnemer of medewerker is verplicht om het gezondheidsformulier bij de inschrijving op
het terrein ingevuld en ondertekend te overhandigen aan de organisatie. Voor groepen geldt
dat de contactpersoon deze voor zijn/haar groep verzamelt en overhandigt aan de organisatie.
Voor minderjarigen moet dit formulier ondertekend worden door een ouder. Deze formulieren
worden gebruikt door onze medische staf bij medische ondersteuning of noodsituaties. Je kunt
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het gezondheidsformulier vinden op de website. Als je een dokter of andere medische
ondersteuning nodig hebt neem dan contact op met iemand van de EHBO of organisatie. De
EHBO post staat tegenover de festivaltent.
13.

Glas, blik en drank
Glas en blik zijn niet toegestaan op het festivalterrein, wel op de kampeerplek. Personen
beneden de 18 jaar mogen geen alcohol nuttigen op alle terreinen en activiteitenlocaties van
NICES 2017 inclusief de kampeerplek. Sterke drank is niet toegestaan. Zelf drank (licht
alcoholisch en non-alcoholisch) meenemen is in beperkte mate toegestaan op de
kampeerplek. Zelf meegebrachte drank is echter niet toegestaan op het festivalterrein. Het is
de bedoeling dat het terrein schoon en glasvrij blijft. Mocht je ergens (gebroken) glas of blik
zien liggen meld dit dan bij de organisatie.

14.

Graffiti en vernielingen
Het aanbrengen van graffiti en/of moedwillige vernielingen is ten strengste verboden. De
schade zal worden verhaald op de dader(s).

15.

Huisdieren
Huisdieren worden in verband met de hygiëne niet op het terrein toegelaten, uitgezonderd
geregistreerde hulphonden, behorende tot hulpverlenende instanties.

16.

Kampeerplek
Vanaf zaterdag 29 juli 2017 om 09.00 uur kun je je tent opzetten op de subkampen. Op
dinsdag 8 augustus 2017 dient iedereen om 14.00 uur de subkampen te hebben verlaten.
Tussen 23.00 uur en 06.30 uur is er absolute rust op de subkampen. Als je wil praten, zingen of
wat dan ook, doe dit in de nachttent.

17.

Klimmen
Het is niet toegestaan op objecten te klimmen. Uitzondering hierop zijn objecten die binnen
het programma vallen en waar begeleiding voor aanwezig is.

18.

Legitimatie
Zorg dat je altijd een wettelijk en geldig legitimatiebewijs kunt overhandigen.

19.

Meegebrachte spullen
Het is niet toegestaan om aggregaten, accu’s, laserapparatuur, licht- of geluidinstallatie, koelen tapinstallaties mee te brengen. Verkoop/productie van eten en drinken, marketinguitingen
en/of uitingen van sponsoren anders dan die van de organisatie van NICES 2017 zijn niet
toegestaan.

20.

Nachttent
De nachttent bevindt zich in de verre hoek van het festivalterrein en is 24 uur per dag
geopend. Als de festivaltent sluit kun je daar rustig naar toe gaan en rustig verblijven. Zorg bij
vertrek uit de nachttent dat alles schoon en opgeruimd is.

21.

Opvolgen aanwijzingen
In het belang van de veiligheid en openbare orde tijdens NICES 2017 dienen deelnemers en
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medewerkers alle door de organisatie, beveiliging of politie gegeven aanwijzingen direct op te
volgen.
22.

Roken, drugs en alcohol
Roken is op het gehele NICES 2017-terrein niet toegestaan, behalve op de speciaal hiervoor
aangewezen locaties. Voor het nuttigen van alcohol geldt de wettelijk vastgelegde
leeftijdsgrens (18+). Het nuttigen van alcohol door deelnemers valt onder eigen
verantwoordelijkheid. Het nuttigen of meenemen van sterke drank is op het hele terrein niet
toegestaan. Bij alcoholmisbruik of overlast t.g.v. alcoholgebruik wordt handhavend
opgetreden. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank en/of alcohol mee te nemen naar
het festivalterrein. Licht alcoholische dranken zijn alleen vanaf 20.00 uur verkrijgbaar in de
diverse bars op het terrein. Overdag wordt géén alcohol geschonken. Het bezit of gebruik van
verdovende middelen (waaronder softdrugs) is verboden en leidt tot onmiddellijke
verwijdering van het terrein. Van deze verwijdering worden het landelijk bestuur van Scouting
Nederland en/of het bestuur van de eigen Scoutinggroep in kennis gesteld.

23.

Ruimte
Per deelnemer is er maximaal 7 m2 kampeerruimte beschikbaar. Houd bij het meenemen van
grotere tenten rekening met het aantal deelnemers, dit in verband met de beschikbare ruimte
per deelnemer. In een tent mogen nooit meer dan 45 deelnemers slapen. Te grote tenten, ter
beoordeling van de organisatie, worden geweigerd. Ook nadat ze al zijn opgezet kan de
organisatie besluiten de tent te weigeren en dient deze afgebroken te worden.

24.

Toegangsbewijs en -controle
Tijdens het evenement is iedere deelnemer en medewerker verplicht een deelnemerspas van
NICES 2017 te dragen. Deelnemerspassen zijn niet uitwisselbaar. Tijdens officiële
gelegenheden, zoals de opening en sluiting van NICES 2017, wordt deelnemers gevraagd hun
Scoutfit of uniform te dragen.

25.

Toegangsleeftijd
Alle deelnemers aan NICES 2017 zijn minimaal 14 jaar oud op 29 juli 2017. Alle medewerkers
zijn dan minimaal 18 jaar of ouder.

26.

Toewijzen kampeerplek
De plaats van kamperen wordt aangegeven door de medewerkers. Aanwijzingen van deze
medewerkers moeten strikt worden opgevolgd.

27.

Vertrek
Bij vertrek wordt de kampeerplek door de medewerkers gecontroleerd op schade en
achtergebleven spullen. Meld daarom tijdig je vertrek bij de organisatie.

28.

Waardevolle spullen
Laat je waardevolle spullen thuis. De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging,
vernieling of diefstal van je meegebrachte eigendommen.

29.

Wat er nog over blijft
Bij twijfel of discussie over wat wel en niet is toegestaan op NICES 2017, wordt de organisatie
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geraadpleegd. Zij zijn eindverantwoordelijk en nemen dan de beslissing. In alle gevallen die
niet binnen deze regels vallen beslist dus de organisatie. Deze beslissingen zijn bindend. De
organisatie heeft de mogelijkheid tot een week voor aanvang van het evenement, de
huisregels op kleine punten bij te stellen, als de omstandigheden hierom vragen.

www.nices.nl
info2017@nices.nl

Huisregels NICES 2017 – Versie 9 maart 2017

Postadres F. Vaes, Hoebensstraat 13, 6031 NZ Nederweert, tel. +31 (0)495 62 65 61
Rabobank Weerterland en Cranendonck, IBAN NL65 RABO 0146 4252 35

Pagina 5 van 5

