Scouting Fundays 2018
Deelnemersvoorwaarden Camping Fundays
1. Algemene voorwaarden
1.1.

De Scouting Fundays 2018 wordt gehouden in Walibi te Biddinghuizen van 8 t/m 10 juni
2018.
1.2. Data aankomst en vertrek:
- aankomst is mogelijk op vrijdag 8 juni 2018 vanaf 14:00 uur
- deelnemers dienen uiterlijk op zondag 10 juni 2018 om 18:00 uur zich te hebben
afgemeld en het terrein hebben verlaten.
Bezoekers/deelnemers die zich voor openingstijd of na sluitingstijd op het terrein
bevinden, zullen worden verwijderd, tenzij de campingstaf of Walibi dit toelaat.
1.3. Deelname is mogelijk per groep of individueel. Van de groep die zich aanmeldt moet
minimaal de helft geregistreerd lid van Scouting Nederland zijn (of als buitenlandse
deelnemer lid zijn van de WOSM of WAGGGS via hun landelijke organisatie). M.a.w.:
voor elke scoutinglid mag maximaal één introducé worden ingeschreven.
1.4. Doelgroep:
1.4.1.
De deelname is mogelijk voor scouts vanaf 14 jaar oud.
1.4.2.
Deelname is mogelijk in groepsverband of individueel. Bij individueel is men
altijd geregistreerd lid van Scouting Nederland. Bij deelname in
groepsverband is minimaal de helft geregistreerd lid van Scouting Nederland.
1.4.3.
Deelname door jeugdleden tot de leeftijd van 18 jaar is alleen mogelijk onder
begeleiding van een scoutinglid, welke ouder is dan 18 jaar.
1.5. De organisatie hanteert als richtlijn voor het aantal stafleden, een verhouding van 1
staflid op 8 jeugddeelnemers.

2. Inschrijving
2.1.

2.2.

De inschrijving voor de Scouting Fundays 2018 gebeurt in groepsverband of
individueel door middel van het Scouting Online inschrijfformulier. De organisatie kan
besluiten de inschrijving vroegtijdig te beëindigen (bijvoorbeeld bij extreem grote
belangstelling).
Inschrijving in groepsverband:
2.2.1.
De groep of speleenheid wordt ingeschreven door een eigen contactpersoon.
Bij deze inschrijving wordt op het inschrijfformulier het aantal
jeugddeelnemers (jonger dan 18 jaar op 8 juni 2018), 18+ deelnemers en
begeleidende staf aangegeven.
In verband met de alcoholwetgeving mogen deelnemers jonger dan 18 jaar geen
alcohol nuttigen, kopen of bij zich hebben op de camping. Het is daarom van groot
belang dat de aantallen jonger dan 18 jaar juist worden opgegeven en een juist
polsbandje krijgen om dit eenvoudig te kunnen controleren. Deelnemers ouder dan 18
jaar krijgen een andere kleur polsbandje voor de herkenbaarheid. De inschrijver is
verantwoordelijk en aansprakelijk dat alleen deelnemers ouder dan 18 jaar een kleur
polsbandje krijgen voor 18 jaar en ouder. Mocht tijdens een officiële controle worden
vastgesteld dat een deelnemer een onjuist polsbandje om heeft en de organisatie krijgt
ook een boete (€ 1360,-, prijspeil 2016) dan gaat de inschrijver hierbij automatisch
akkoord met het betalen van het bedrag van deze boete aan de organisatie. De
organisatie zal zelf ook controleren op juistheid van de polsbandjes. Mocht de
organisatie hier fouten in vaststellen (al dan niet tegelijk met een officiële controle) dan
zal de deelnemer per direct worden verwijderd van het evenement en naar huis worden
gestuurd (ongeacht het tijdstip).

Voor het nuttigen van alcohol door deelnemers jonger dan 18 jaar of het bij zich hebben
van alcohol kan de deelnemer bij een controle door een officiële instantie een boete
krijgen van € 45,- of € 90,- (afhankelijk van de leeftijd). De organisatie zal een boete
krijgen van € 1360,-. Omdat dit buiten de directe invloedsfeer van de inschrijver valt zal
de organisatie deze boete niet doorberekenen aan de inschrijver. De deelnemer zal
voortaan worden geweerd van de Scouting Fundays, ook wordt Scouting Nederland
geïnformeerd over het incident. De organisatie zal zelf ook controleren. Mocht de
organisatie overtredingen vaststellen, dan zal afhankelijk van de situatie en aard van de
overtreding maatregelen worden genomen. Dit kan als gevolg hebben dat de deelnemer
per direct wordt verwijderd van het evenement en naar huis wordt gestuurd (ongeacht
het tijdstip).
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Mocht regelgeving hierin wijzigen danwel de uitwerking van de regelgeving tot andere
inzichten leiden dan is de organisatie vrij deze regels te versoepelen of aan te scherpen
in overeenstemming met de regelgeving geldend ten tijde van het evenement.
2.2.2.
De contactpersoon is verantwoordelijk voor de juistheid van alle ingevulde
gegevens en zal ook aanwezig zijn tijdens het evenement.
2.2.3.
De contactpersoon verklaart dat hij/zij bevoegd is namens de deelnemers op
te treden.
2.2.4.
Het is de verantwoording van de inschrijver om de eigen groep op de hoogte
te stellen van deelname aan het evenement.
2.2.5.
Het inschrijfformulier dient uiterlijk vrijdag 1 juni 2018 volledig met alle
relevante informatie te zijn ingevuld.
2.2.6.
De contactpersoon is verantwoordelijk voor aanvullende gegevens van de
deelnemers (huisarts, zorgverzekering etc.). Deze gegevens worden niet door
de organisatie geregistreerd. Er wordt een standaard gezondheidsformulier ter
beschikking gesteld. Een gezondheidsformulier is te downloaden via de site
van Scouting Nederland, (www.scouting.nl) dit is verplicht voor deelnemers
onder de 17 jaar.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
-

Individueel inschrijven:
Het is ook mogelijk individueel in te schrijven via Scouting Online. De
deelnemer wordt dan beschouwd als contactpersoon voor een groep met 1
deelnemer.
Wijziging van de inschrijving:
Indien u het aantal deelnemers wenst te wijzigen, dan is dat mogelijk tot uiterlijk 1 juni
2018. In geval van annulering: zie 2.7.
Na invulling en verzending van het online inschrijfformulier ontvangt de contactpersoon
een automatische bevestiging van de inschrijving met een registratienummer.
Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het totale verschuldigde bedrag aan
deelnemersbijdrage.
Een aanmelding kan geannuleerd worden onder de volgende voorwaarden:
de kosten van annuleren zijn tot en met 8 april 2018: kosteloos;
de kosten van annuleren zijn vanaf 9 april 2018 en tot en met 6 juni 2018, 50% van de
overeengekomen prijs;
annulering vanaf 7 juni 2017 is niet mogelijk, wel kan iemand anders in de plaats
gaan.
Bij aankomst op het kampterrein:
overhandig je een print van jouw inschrijfformulier (te downloaden als PDF via
Scouting Online);
vindt controle plaats van de persoonsgegevens welke door middel van de online
inschrijving bij de organisatie bekend zijn en van de aantallen;
moet elke deelnemende groep, of individueel deelnemende, de deelnemerslijst
controleren en/of compleet maken.
wordt u in een keer als gehele inschrijving in gecheckt en de toegangsbewijzen
worden in eens versterkt. U dient zelf voor een correcte verdere verspreiding
onderling te zorgen let hierbij nadrukkelijk op 2.2.1
indien er deelnemers met de Walibi seizoenspas 2018 zijn, dan moet deze pas
getoond worden om recht te hebben op de korting. Indien de pas niet getoond kan
worden bij het inchecken dan zal, ingeval van reeds verleende korting, alsnog
bijbetaald moeten worden plus € 5,- last minute toeslag.

3. Betaling
3.1.
-

De deelnemersbijdrage bedraagt:
in de periode van 1 februari 2018 tot en met 8 april 2018 “vroegboekers”
in de periode vanaf 9 april 2018 tot en met 6 juni 2018 “laatboekers”
Camping ticket

3.2.

Vroegboekers
€ 60,95

Laatboekers
€ 66,00

Deelnemers met een Walibi seizoenspas hebben een korting van € 25,00 op een
campingarrangement.
Pagina 2 van 8
Deelnemersvoorwaarden camping Fundays 2018
Versie 1.0 03-01-2018

Scouting Fundays 2018
Deelnemersvoorwaarden Camping Fundays
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

In de deelnemersbijdrage is inbegrepen:
Kampterrein, voorzieningen en een volledig programma-aanbod (incl. toegang
tot Walibi op zaterdag en zondag)
Niet inbegrepen is:
Het vervoer van deelnemers en hun materialen naar en van het kampterrein;
Verzekeringen;
Voeding
Fundays beker
De deelnemersbijdrage van de “vroegboekers” dient uiterlijk 8 april 2018 overgemaakt
te worden op rekening: NL43RABO0159338271 t.n.v. Stichting Scouts4Fun onder
vermelding van het deelnemersnummer. De contactpersoon is verantwoordelijk dat
uiterlijk op 8 april 2018 de deelnemersbijdrage voldaan is.
De deelnemersbijdrage van de “laatboekers” dient zo snel mogelijk na inschrijving
overgemaakt te worden maar binnen één week na inschrijving op rekening:
NL43RABO0159338271 t.n.v. Stichting Scouts4Fun onder vermelding van het
deelnemersnummer. De contactpersoon is verantwoordelijk dat uiterlijk binnen één
week de deelnemersbijdrage voldaan is. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen er extra
kosten in rekening worden gebracht. Indien de deelnemersbijdrage niet is voldaan
binnen 1 week na het boeken geldt een administratieve toeslag van € 3,55 per persoon.

Pagina 3 van 8
Deelnemersvoorwaarden camping Fundays 2018
Versie 1.0 03-01-2018

Scouting Fundays 2018
Deelnemersvoorwaarden Camping Fundays

4. Verzekering
4.1.

4.2.
4.3.

Voor Nederlandse Scouting deelnemers is de collectieve, secundaire ongevallenen WA-verzekering van Scouting Nederland van kracht. Verlies van, en schade aan
materiaal en persoonlijke bagage zijn niet automatisch verzekerd. Indien gewenst kan
via het Landelijk Service Centrum van Scouting Nederland een reis- en
bagageverzekering worden afgesloten. De volledige informatie hierover is te vinden
op de site van Scouting Nederland,www.scouting.nl.
Niet-Scouting deelnemers dienen zich zelf te verzekeren.
Scouting Nederland noch de Scouting Fundays 2018 noch Walibi noch Stichting
Scouts4fun kan aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging
aan goederen van deelnemers tijdens de Scouting Fundays of gedurende de reis van
en naar het evenement.

5. Overige voorwaarden
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.
5.9.

Scouting Nederland, Walibi, Stichting Scouts4fun en de Scouting Fundays hebben het
recht om beeldmateriaal dat tijdens het evenement gemaakt wordt, te gebruiken voor
publicitaire doeleinden. De deelnemers gaan door aanmelding hiermee akkoord. Er
wordt niet meer specifiek toestemming gevraagd en er wordt ook geen financiële
tegemoetkoming aan de deelnemer verstrekt hiervoor. Scouting Nederland, Walibi,
Stichting Scouts4fun en de Scouting Fundays behouden zich het recht voor om het
maken van eigen beeldmateriaal door de deelnemers op specifieke momenten te
weigeren.
Om de Scouting Fundays 2018 in goede banen te leiden kunnen kampregels niet
ontbreken. Vanzelfsprekend wordt van alle deelnemers verwacht dat zij zich aan deze
kampregels houden. De kampleiding behoudt zich het recht voor om bij overtreding
van deze regels over te gaan tot verwijdering van de betreffende deelnemer van
Scouting Fundays 2018. Deze deelnemer kan vervolgens geen aanspraak maken op
terugbetaling van de betaalde deelnemersbijdrage. De kampregels zijn terug te vinden
op de website van de Scouting Fundays: www.fundays.nl
De organisator kan bij te lage deelnemers aantallen, calamiteiten, bijzondere situaties
of overmacht te allen tijde besluiten het evenement geheel of gedeeltelijk te
annuleren. Besluit hiertoe ligt bij de organisator. De organisator zal in dat geval een
alternatief aanbieden aan de deelnemers voor op een later tijdstip. Bij gedeeltelijke
annulering (dus na de start van het evenement) kan een gedeeltelijke compensatie
worden geboden maar is teruggaaf van deelnemersgeld niet aan de orde.
Terugbetaling van deelnamegelden is in individuele voorkomende gevallen op grond
van zwaarwegende redenen mogelijk. De beslissing hiervoor ligt altijd bij de
organisatie van Scouting Fundays. Voor verzoek tot terugbetaling dient een
schriftelijke aanvraag te worden ingediend bij de organisatie van Scouting Fundays.
Door inschrijving en deelname aan de Scouting Fundays 2018 wordt verondersteld
dat de deelnemer op de hoogte is van alle daarmee samenhangende voorwaarden
geldend voor dit specifieke evenement, alsook die van Scouting Nederland. Door
deelname aan de Scouting Fundays 2018 gaat de deelnemer hier nadrukkelijk mee
akkoord en zijn de aanvullende regels onverkort van toepassing.
Het gebruik van de aangeboden faciliteiten op de camping is op eigen risico van de
gebruiker. Walibi en de Stichting Scouts4fun kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruiken van de aangeboden
faciliteiten.
De deelnemer vrijwaart Walibi, Scouting Fundays en de Stichting Scouts4fun voor
aanspraken met betrekking tot privacy wanneer er sprake is van verdenking van een
illegale activiteit.
Reclame uitingen voor bedrijven zijn verboden, hieronder vallen banners, vlaggen,
borden etc. tenzij de organisatie hiervoor toestemming heeft gegeven.
Aanstootgevende kleding/vlaggen/uitingen zijn niet toegestaan tijdens de Scouting
Fundays.
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5.10.

De beveiliging is bevoegd visitatie (controle op bagage) uit te voeren, de deelnemer
gaat hiermee akkoord wanneer hij zich inschrijft.
5.11. De beveiliging heeft het recht om bij vermoeden van een illegale activiteit een
onderzoek in te stellen. Hierbij kan informatie middels een interview worden
verkregen. De campinggast machtigt de organisatie om samen te werken met
gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende illegale activiteiten.
5.12. De inschrijver is er verantwoordelijk voor dat alle deelnemers kennis nemen van deze
voorwaarden en de kampregels en zal ook mede moeten toezien op de juiste naleving
hiervan door de deelnemers.
5.13. Iedere deelnemer gaat er middels aanmelding als deelnemer danwel door betaling
van de deelnemersbijdrage danwel door het accepteren van het polsbandje akkoord
met het privacybeleid en privacy statement van de Scouting Fundays 2018. Deze is te
lezen op www.fundays.nl
De organisatie levert slechts toegangsbewijzen voor Walibi. De organisatie van de Scouting
Fundays geeft deze toegangsbewijzen slechts af aan de deelnemer. De voorwaarden van Walibi
zijn dan ook van toepassing voor de deelnemers. De organisatie van de Scouting Fundays is op
geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor situaties, gebeurtenissen of problemen
die op Walibi plaatsvinden. De deelnemer kan zich daarvoor rechtstreeks wenden tot Walibi.

6.

Camping reglement Fundays
1.1. Volg altijd de instructies op van alle Fundays en/of Walibi medewerkers.
1.2. De camping is niet opgedeeld in leeftijdsgroepen en het reserveren van een plek is niet
mogelijk.
1.3. Voor de camping gelden de volgende extra regels:
1.3.1. Het is niet toegestaan om voor of in het bijzijn van kinderen
zichtbaar/herkenbaar alcohol te nuttigen.
1.3.2. Roken alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plekken.
1.3.3. Kamprust van 23.00 uur tot 7.00 uur.
1.4. De kamprust is van 23:00 – 07:00 uur. Dit betekent dat er geen muziek, geluid,
geschreeuw of gezang meer wordt toegestaan.
1.5. Parkeren zal op het kampeerterrein van Walibi gebeuren. Auto’s en aanhangers dienen
ten alle tijden op de daarvoor bestemde plaatsten geparkeerd te worden.
Bij het constateren van fout geparkeerde auto’s en/of aanhagers heeft de organisatie het recht
om deze weg te slepen dan wel te verplaatsen naar de juiste locatie. Eventuele bijkomende
kosten zijn voor rekening van de kentekenhouder en/of eigenaar.
1.6. Aanhangers moeten gestald worden op een aanhanger parkeerplaats. We willen iedereen
adviseren om een hangslot mee te nemen om de aanhanger op slot te kunnen doen. Stallen
van de aanhanger is net als parkeren geheel op eigen risico.
1.7. Deelnemers dienen bij betreding van Walibi tijdens de Scouting Fundays hun polsbandje
zichtbaar te dragen. Een polsbandje dient om de pols te worden bevestigd en niet aan kleding
of op andere plaatsen van het lichaam. Polsbandjes zijn niet uitwisselbaar en worden slechts
eenmalig uitgereikt. Bij beschadiging dient met het beschadigde bandje in te leveren in ruil
voor een nieuwe. Bij verlies dient u een nieuwe aan te schaffen voor de somme van €45,- (in
beide gevallen dient u zicht te legitimeren als deelnemer van de scouting Fundays)
1.8. Iedere ingeschreven groep vanaf 6 personen, dient te beschikken over een
goedgekeurde, gevulde brandblusser van de klasse ABC. Deze brandblusser dient op de
kampeerplek tijdens de Scouting Fundays binnen handbereik te zijn. Individuele deelnemers
dienen ook de beschikking te hebben over een brandblusser in de nabijheid van hun tent.
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1.9. Er kan worden gecontroleerd of gasflessen en aangesloten toestellen veilig zijn. Er zal
dan worden gecontroleerd op: - gasfles: houdbaarheidsdatum mag niet zijn overschreden. slang: moet oranje zijn, mag niet langer dan 5 meter zijn en niet ouder dan 2 jaar. (2016) drukregelaar: mag niet ouder zijn dan 5 jaar. (2013)
1.10. Het gehele Fundays campingterrein is autovrij en het is dus niet toegestaan om met
voertuigen op het campingterrein te rijden. Uitzonderingen hierop vormen auto´s/voertuigen
met een schriftelijke ontheffing van de organisatie.
1.11. Bij aankomst dient u de aanwijzingen op te volgen van de organisatie.
1.12. Huisdieren zijn op de Scouting Fundays niet toegestaan.
1.13. Afwaswater mag niet in het open veld of op oppervlakte water worden geloosd maar
enkel in de riolering.
1.14. Het is niet toegestaan in het terrein te graven.
1.15. Open vuur is verboden. Barbecueën en fakkels vallen ook onder open vuur, en zijn dus
ook niet toegestaan/zullen per direct uitgemaakt moeten worden.
1.16. Roken is alleen toegestaan op de aangegeven rooklocaties.
1.17. Het is niet toegestaan om eigen (alcoholische) drank(en) mee te nemen buiten het
scouting camping terrein.
1.18. Het verkopen van eten, drinken en/of andere zaken is verboden en kan leiden tot
verwijdering van het terrein.
1.19. Het is niet toegestaan om glas mee te nemen op de camping. Het is toegestaan om per
persoon, ouder dan 18 jaar, maximaal 2 liter licht alcoholische drank (bier) of per persoon,
ouder dan 18, maximaal 0,5 liter sterke drank mee te nemen naar de Scouting Fundays. Bij
een overschrijding van deze hoeveelheden gaat men automatisch akkoord met het op verzoek
inleveren bij de organisatie hiervan waarna het vernietigd wordt.
In verband met de alcoholwetgeving per 1-1-2014 mogen deelnemers jonger dan 18 jaar geen
alcohol nuttigen, kopen op bij zich hebben op de camping. Het is daarom van groot belang dat
de aantallen jonger dan 18 jaar juist worden opgegeven en een juist polsbandje krijgen om dit
eenvoudig te kunnen controleren. Deelnemers ouder dan 18 jaar krijgen een andere kleur
polsbandje voor de herkenbaarheid. De inschrijver is verantwoordelijk en aansprakelijk dat
alleen deelnemers ouder dan 18 jaar een kleur polsbandje krijgen voor 18 jaar en ouder.
Mocht tijdens een officiële controle worden vastgesteld dat een deelnemer een onjuist
polsbandje om heeft en de organisatie krijgt ook een boete ( €1360,-, prijspeil 2014) dan gaat
de inschrijver hierbij automatisch akkoord met het betalen van het bedrag van deze boete aan
de organisatie. De organisatie zal zelf ook controleren op juistheid van de polsbandjes. Mocht
de organisatie hier fouten in vaststellen (aldan niet tegelijk met een officiële controle) zal de
deelnemer per direct worden verwijderd van het evenement en naar huis worden gestuurd
(ongeacht het tijdstip).
Voor het nuttigen van alcohol door deelnemers jonger dan 18 jaar of het bij zich hebben van
alcohol kan de deelnemer bij een controle door officiële instantie een boete krijgen van € 45 of
€ 90 (afhankelijk van de leeftijd). De organisatie zal een boete krijgen van €1360,-. Omdat dit
buiten de directe invloedsfeer van de inschrijver valt zal de organisatie deze boete niet
doorbereken aan de inschrijver. Wel zal deze deelnemer voortaan worden geweerd op de
Scouting Fundays, daarnaast zal Scouting Nederland worden geïnformeerd over het incident.
De organisatie zal zelf ook controleren. Mocht de organisatie hier overtredingen in vaststellen
zal afhankelijk van de situatie en aard van de overtreding maatregelen worden genomen. Dit
Pagina 6 van 8
Deelnemersvoorwaarden camping Fundays 2018
Versie 1.0 03-01-2018

Scouting Fundays 2018
Deelnemersvoorwaarden Camping Fundays
kan als gevolg hebben dat de deelnemer per direct worden verwijderd van het evenement en
naar huis worden gestuurd (ongeacht het tijdstip).
Mocht regelgeving hierin wijzigen dan wel de uitwerking van de regelgeving tot andere
inzichten leiden dan is de organisatie vrij deze regels te versoepelen of aan te scherpen
1.20. Deelnemers die onder invloed van alcohol zijn, en onder de wettelijke bepaalde
leeftijdsgrens zijn, zullen door de organisatie, in samenwerking met de verantwoordelijke
groepsleider, overgedragen worden aan hun ouders/verzorgers (ongeacht het tijdstip).
1.21. Deelnemer gaat er mee akkoord dat meegenomen materialen die in strijd zijn met het
kampreglement door de organisatie tijdelijk in bewaring kunnen worden genomen tot na afloop
van het evenement. Mocht het in bewaring genomen materiaal op 10 juni 2018 om 17:00 uur
nog niet zijn opgehaald, dan geeft de deelnemer daarmee aan afstand te hebben genomen
van het materiaal en wordt het eigendom van de organisatie.
1.22. De plaats van kamperen wordt aangegeven door de subkampstaf. Aanwijzingen van de
subkampstaf moeten strikt worden opgevolgd.
1.23. Per deelnemer is er maximaal 6 m2 kampeerruimte beschikbaar. Te grote tenten en
party tenten kunnen worden geweigerd, ook nadat ze al zijn opgezet. Tenten waar 50
personen of meer in gaan verblijven zijn op voorhand verboden.
1.24. Het is niet toegestaan apparatuur mee te nemen en te gebruiken die anderen kan
hinderen (geluid, milieu, licht). Het meenemen en gebruiken van aggregaten, accu’s of
muziekinstallaties, is dus niet toegestaan, en deze zullen in bewaring worden genomen.
1.25. Op de camping is geen stroom aanwezig.
1.26. Het is verboden stroom af te tappen, omdat dit grote risico’s in kan houden. Mocht dit
wel gebeuren dan wordt dit gezien als diefstal van stroom en zal aangifte worden gedaan.
1.27. Bij het vertrek controleert de subkampstaf het kampeerterrein in aanwezigheid van de
deelnemers. Meld daarom tijdig je vertrek bij de subkampstaf.
1.28. Gooi je afval in de bakken die verspreid staan opgesteld. Laat afval niet achter op het
terrein, zowel tijdens als bij het vertrek na het evenement. Bij overtredingen worden de
verwijderkosten op de deelnemer of de deelnemende groep verhaald.
1.29. Iedere deelnemer heeft een legitimatie bij zich en zal deze op verzoek tonen aan de
organisatie conform de wet op identificatieplicht van 9 december 1993. De organisatie zal met
deze gegevens omgaan conform de wet bescherming persoonsgegevens van 1 september
2001.
1.30. Bij overlast, hinderlijk gedrag of incidenten zal worden opgetreden. Van dit optreden
worden het landelijk bestuur van Scouting Nederland en de eigen scoutinggroep in kennis
gesteld.
1.31. Het in het bezit hebben/gebruiken of verhandelen van soft- en/of harddrugs is verboden
en leidt tot onmiddellijke verwijdering van het terrein. Van deze verwijdering worden het
landelijk bestuur van Scouting Nederland en de eigen Scoutinggroep in kennis gesteld.
1.32. In het geval van vernieling en/of diefstal van eigendommen van de organisatie van de
Scouting Fundays, zal aangifte gedaan worden bij de politie.
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1.33. In alle gevallen die niet binnen deze kampregels vallen en conflicten hierover beslist de
Organisatie van Scouting Fundays. Deze beslissingen zijn bindend. Van conflicten en
beslissingen wordt het landelijk bestuur van Scouting Nederland in kennis gesteld. Bij
incidenten kan afhankelijk van de aard en de situatie de organisatie van de Scouting Fundays
besluiten rechtstreeks contact opnemen met de scoutinggroep om deze op de hoogte te
stellen van het incident. Er zal echter veelal gekozen worden om deze verantwoording bij de
inschrijver te laten. Ook kunnen incidenten worden gemeld aan Scouting Nederland.
1.34. Het is niet toegestaan om middelen, of accessoires van deze middelen, mee te brengen
naar het evenement waarmee portofoonverkeer kan worden beluisterd of gestoord. Alleen de
projectleiding van het evenement bepaald wie deze middelen in zijn bezit mag hebben of
gebruiken of indien nodig een ontheffing op deze regel krijgen.
1.35. Op het attractiepark zijn de parkregels van Walibi van toepassing. Deze zijn te lezen op
de volgende pagina: https://www.walibi.nl/nl/parkreglement#/
1.36. Bij overtredingen op het attractiepark heeft de organisatie van de Scouting Fundays
geen invloed op de eventuele opgelegde sanctie. De organisatie van de Scouting Fundays
heeft nauw contact met Walibi Holland. Eventuele opgelegde sancties door Walibi Holland
zullen zonder tegenspraak worden opgevolgd door de organisatie van de Scouting Fundays
1.37. De inschrijver voor het evenement heeft de taak om zorg te dragen dat elke deelnemer
kennis nemen van deze kampregels en deze correct naleeft.
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