Reglement camping EK Autocross 2022 Toldijk

Welkom op het EK Autocross! I.v.m. de veiligheid van het evenement is de organisatie, de KNAF en de Stichting
Auto- en Motorsport Loenen (SAML) genoodzaakt om bepaalde regels op te stellen, waaraan iedere bezoeker en
deelnemer zich dient te houden.
Bij een NOODSITUATIE te allen tijde 112 bellen en daarna de organisatie.
U belt dan met Rene Visser +31 6-25133969
Henri Wilbrink +31 6 48156344
EHBO is tijdens en na de wedstrijd aanwezig op het terrein.
Eerste hulppost:

Gelre Ziekenhuis Zutphen
Adres: Den Elterweg 77
7207 AE Zutphen
(0575-592 592)

Openingstijden:
Het campingterrein gaat open op donderdag 28 juli om 12:00 uur. Bezoekers en deelnemers met een campingkaart
kunnen vanaf dit moment op de camping verblijven tot uiterlijk maandag 01 augustus 2022, 11:00 uur.
Overnachten op het EK Autocross terrein:
Iedereen die op het terrein van het EK Autocross wil overnachten moet in het bezit zijn van een campingkaart. Deze
is verkrijgbaar via voorverkoop op de inschrijfdag en daarna via de website. De houders van een campingkaart
hebben ALLEEN MET EEN GELDIGE ENTREEKAART toegang tot het crossterrein. Je krijgt bij binnenkomst een
polsbandje deze MOET omblijven.
ATTENTIE: De campingkaarthouder is verantwoordelijk voor de personen die bij hem/haar op de campingplek
verblijven.
Opstelling voertuigen
Alle voertuigen met bestemming camping dienen bij aankomst te parkeren op de daarvoor bestemde opstelvakken,
buiten de hekken van het terrein. Op de camping worden alle voertuigen binnen de gemarkeerde plek geplaatst. De
betreffende markeringen mogen niet worden verplaatst. Voertuigen die buiten de gemarkeerde plek staan (dus o.a.
op de rijpaden), zullen worden verwijderd!
ATTENTIE: op de parkeerterreinen mag niet worden gekampeerd en/of overnacht.
Rijden met voertuigen
Het is verboden om met een gemotoriseerd voertuig op het campingterrein rond te rijden. Ook het gebruik van
quads, zgn. pitbikes, brommers e.d. is om veiligheidsredenen niet toegestaan (uitsluitend door leden van de
organisatie).
ATTENTIE: Campinggasten die denken de veiligheid op het terrein in geding te brengen, of hiervoor anderen
toestemming geven om een voertuig hiervoor te gebruiken, kunnen worden verwijderd van het terrein.
Stroomvoorziening
Er zijn op de camping geen standaard stroomvoorzieningen aangelegd. Hierdoor is het toegestaan om een klein
aggregaat te gebruiken dat voldoet aan de standaard eisen. Het aggregaat mag niet zijn voorzien van een externe
brandstoftank. Gebruik van het aggregaat is toegestaan vanaf 07.00 uur tot uiterlijk 00:00 uur.
Honden
Honden mogen hun behoefde NIET op of rondom het (camping)EK terrein doen. U bent verplicht hondenpoepzakjes
bij u te hebben EN DEZE OOK TE GEBRUIKEN! Hondenpoep is zeer schadelijk voor koeien!

Afval scheiden
Er zijn op terrein voldoende voorzieningen aanwezig om afval in te deponeren. Tevens zullen er 2 vuilniszakken
worden uitgedeeld en zijn deze gratis af te halen bij het wedstrijdsecretariaat. De ene is voor plastic afval de andere
voor restafval. Ruim bij vertrek je eigen plek op. Wanneer er grof vuil op de plek achterblijft zullen de opruimkosten
op de campinggast worden verhaald.
Inbeslagname niet toegestane zaken
Spullen die volgens de reglementen niet zijn toegestaan, worden in beslag genomen. Deze spullen worden niet
bewaard of teruggegeven aan de voormalig eigenaar. Het is zinloos om hierover in discussie te gaan met de
organisatie en/of beveiliging.
Brandgevaar
Op last van de brandweer en om veiligheidsredenen zijn open vuren strikt verboden. Dus ook geen fakkels,
vreugdevuurtjes, vuurkorven etc. Besef wat een onschuldig bedoeld vuurtje aan kan richten op een dichtbevolkte
camping en voorkom hiermee dat er gewonden kunnen vallen, of nog veel erger.
Glaswerk
Op het hele terrein is GEEN GLAS toegestaan! Dit ter voorkoming van verwondingen aan bezoekers, deelnemers en
medewerkers. Tevens ter voorkoming van onnodig dierenleed, wanneer achtergebleven breukglas in het land het
vee schade toe kan brengen. Alles van glas (behalve brillen) is verboden op het terrein en zal in beslag worden
genomen.
Geluidsinstallaties
Het gebruik van geluidsinstallaties waarmee je de gehele camping van je favoriete muziek voorziet, is niet
toegestaan. Wanneer middels een kleine draagbare geluidsbron gezelligheid verhogende muziek ten gehore wordt
gebracht, beslist de organisatie en/of beveiliging het maximum volume. Zingen en feestvieren mag, zolang anderen
er maar geen (over)last van hebben. Gebruik van geluidsinstallaties is toegestaan tot uiterlijk 00:00 uur.
ATTENTIE: Wanneer er na aangegeven aanpassing van het geluidsvolume later toch weer overlast wordt
geconstateerd, zal de geluidsbron en desnoods ook de stroomvoorziening in beslag worden genomen.
Drugs
Drugs zijn niet toegestaan!! Bij constatering van gebruik, in bezit hebben van, of verhandelen van drugs, wordt je
aangehouden en overgedragen aan de politie.
Toezicht
Er zullen 24 uur per dag herkenbare toezichthouders en beveiligers op het terrein aanwezig zijn. De toezichthouders
en beveiligers zijn er in het belang van alle aanwezigen. Instructies die door de toezichthouders en/of beveiligers
worden gegeven (o.a. aangaande reglementen) dienen altijd opgevolgd te worden.
Voor alle deelnemers en bezoekers geldt dat de aanwezigheid op het terrein geheel voor eigen risico is.
Tot slot! De organisatie en alle medewerkers, wensen iedereen een fantastisch autosportweekeinde toe.
Veel plezier en maak er een paar mooie dagen van!

