Maatschappelijke zetel:

André Gielen (0496 35 53 81)
Maastrichtsestraat 47
3530 Helchteren

Reglement en richtlijnen bij deelname aan de adventure en watersport activiteiten.
Adventure park en adventure activiteiten:
1. De toegang tot het bos waar de adventure activiteiten plaatsvinden is verboden zonder de begeleiding van
een monitor van WAC Limburg.
2. De deelnemers verplaatsen zich alleen via de bospaden.
3. De deelnemers respecteren de natuur.
4. Roken is verboden.
5. Volgende zaken zijn verboden om mee te nemen in het adventure park.
a. Middelen om vuur te maken.
b. Scherpe voorwerpen als mes, glas, zaag, ……
c. Alcohol of andere drugs.
De Plas, steigers en watersport activiteiten:
1. De toegang tot de Plas en steigers is verboden zonder begeleiding of toestemming van een monitor van WAC
Limburg.
2. Roken tijdens de activiteiten is verboden.
3. Volgende zaken zijn verboden om mee te nemen op het water.
a. Middelen om vuur te maken
b. Scherpe voorwerpen als mes, glas,…
c. Alcohol of andere drugs.
4. Het dragen van een zwemvest is altijd verplicht, tenzij de monitor uitdrukkelijk zegt dat het niet verplicht is.
5. In de roeiboten mogen geen schoenen aan.
Algemeen:
1. Elke activiteit is alleen toegankelijk onder begeleiding van of na toestemming van een monitor en dit na
uitleg van de monitor over de uitvoeringsmodaliteiten en het veiligheidsaspect van de activiteit. De monitor
heeft het recht om iemands deelname stop te zetten bij het niet naleven van het reglement, niet volgen van
de veiligheidsinstructie of ongepast, storend gedrag tov de monitor of andere deelnemers.
2. Ongevallen van deelnemers veroorzaakt door het niet respecteren van het reglement of door ongepast
gedrag van de deelnemers onderling zijn niet verzekerd door WAC Limburg (ev. Familiale verzekering).
3. Juwelen en sieraden worden best uitgelaten.
4. De verzekeringspolis en veiligheidsdraaiboek zijn ter beschikking in de loods.
5. De monitor of WAC Limburg is niet verantwoordelijk bij het beschadigen of verdwijnen van waardevolle
voorwerpen van de deelnemers.
6. Er is rookverbod in de loods en op het terras voor de loods.
Vereniging, club, ….
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