Tijdschema Dozendorp
Donderdag 30 mei 2019:
10:00u
Opening Timmerdorp & Dozendorp op het Rochusplein
10:15u
Vertrek naar Blokhut
10:30u
Kavels verdelen
10:45u
Start bouwen
12:30u
Lunchen, drank en fruit te koop met timmergeld
(lunchpakket zelf meenemen)
13:00u
Bouwen
14:00u
Open dag
14:30u
Ophalen kinderen

Contact
•

Tijdens het Dozendorp zijn wij bereikbaar op volgend nummer:
06-50066744 (Emiel Dings)

•

Als er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact op met
Emiel Dings via
info@timmerdorpxxl.nl
Of ga naar de Facebook pagina van TimmerdorpXXL
Noodnummer: 06-50066744
(a.u.b. eerst mailen dan bellen)
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Algemeen reglement
Kleding en materiaal:
•
Trek oude kleren aan. Denk bij warm weer aan een pet of hoed.
•
Neem zelf een lunchpakket mee; wij zorgen voor drinken.
•
Neem geen geld of snoep mee.
•
Mobieltjes en elektronica zijn niet toegestaan en worden ingenomen.
•
Het gebruik van verf is verboden.
Het Dozendorp
•
Heb je een letsel? Meld je bij de EHBO’ers.
•
Als de toeter drie keer gaat moet je

alle spullen laten liggen,

onmiddellijk je hut verlaten,

zorgen dat al je groepsgenoten ook de hut verlaten,

luisteren naar de instructie van de leiding,

kalm en rustig naar het terrein van TimmerdorpXXL gaan
Bouwen van de hut
•
Een hut mag niet hoger worden dan 2 meter.
•
Houd de omgeving van de hut netjes en opgeruimd.
•
Alle meegebrachte spulletjes om de hut aan te kleden, moeten na afloop
ook weer mee naar huis worden genomen.
•
Maak thuis al een ontwerp van je hut..
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Halen en brengen
•
Als het even kan, kom met de fiets.
•
De fietsenstalling is bij Basisschool Budschop
•
Op het Rochusplein mag niet worden geparkeerd.
•
Er is een Kiss & Ride zone waar de kinderen afgezet kunnen worden,
maar auto’s mogen hier niet langer dan 2 minuten staan (volg de bordjes).
•
Tijdens Timmerdorp & Dozendorp kan er worden geparkeerd in de
Bernhardstraat, maar dit raadt de organisatie af.
Overig
•
Bij het niet naleven van de regels heeft de organisatie het recht je te verwijderen van het terrein.
•
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor: diefstal van persoonlijke
eigendommen, lichamelijk letsel of beschadigingen van persoonlijke eigendommen.
•
Als je medicijnen gebruikt, ergens allergisch voor bent of andere zaken
hebt die de organisatie moet weten, laat dit dan via de mail of telefonisch
weten, zie: “Contact”.
•
Het betreden van het Dozendorp geschiedt geheel op eigen risico.
•
Foto’s die tijdens het Dozendorp worden gemaakt zijn eigendom van Jong
Nederland Budschop en kunnen worden ingezet bij publicaties.
•
Tevens stemt u bij deelname in met het privacyprotocol, deze is op de site
te raadplegen.
•
Bij onvoorziene gelegenheden beslist de organisatie.
Afmelden of aanmelden
•
Kun je een dag onverhoopt niet komen? Laat ons dat dan telefonisch weten. Zie voor de telefoonnummers bij “Contact”.
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