Coenschutters Survival Week editie 2017

Thuislaatlijst (“De 10 Verboden”) :
1.

Geld. Er is al betaald, en wij beheren de pot (om het voor iedereen gelijk te houden).
Dus de deelnemers nemen geen geld mee.

2.

Sierraden (raken zoek, gaan stuk en zijn gevaarlijk bij buitensport). Gewoon thuislaten
dus.

3.

Alcohol, Tabak of Erger gaan NIET mee. Mochten er volwassen deelnemers zijn, dan is
alleen over het tabaksverbod overleg mogelijk. (Aanstekers, lucifers e.d. zijn NIET
toegestaan.)

4. Laat SMARTPHONES, Ipods, Ipads en andere IT gerichte hebbedingetjes alsook radio’s
thuis (de leiding neemt alles (voor de rest van de week) in beslag).
5. Overbodige rommel als cosmetica (Dure luchtjes, Haarstylingsongein als Gel, wax enz.
enz.), scheergereedschap, föhn kun je beter NIET meenemen. Als je je zelfvertrouwen
meeneemt (weegt niks), kun je je make-up gewoon thuislaten .
In een aantal gevallen is een "deorollertje" wel een aanrader, al is het maar om de groep
bij elkaar te kunnen houden .
6.

Aanstekers, lucifers of andere ”firestarters” anders dan magnesiumsticks zijn strikt
verboden! We zijn hier strenger in dan de voorgaande jaren.

7. Neem géén gereedschappen, tape, koord, lijn, touw, tie-wraps, spijkers, schroeven,
huishoudfolie, lijm, nietmachine, schaar, vishengel, boog, vuurwerk, schilders folie,
landbouwplastic enz. mee !
Ook alle niet genoemde “knutselmaterialen” zijn niet welkom.
8.

Wapens anders dan de voor ons avontuur benodigde mesjes en bijlen willen we niet mee
hebben! Heb je een mes o.i.d. dat je graag eens in het bos wilt proberen, overleg dan met de
leiding. Liefst vóór vertrek.

9.

Potten en pannen hoeven deze keer NIET mee!

10.

Eet en drinkwaren zijn niet toegestaan. De organisatie verstrekt alles op dit gebied.



Algemene tips : Alles weegt, en samen weegt ’t meer dan je denkt.
Probeer GÉÉN gewicht te besparen door een lichtere slaapzak mee te nemen!

Waarschuwing:
De leiding behoud zich het recht voor om zowel de bagage, de tentinhoud alsook op de man/vrouw
te controleren op niet toegestane goederen, en het tijdelijk in beslag nemen hiervan.
Misschien ten overvloede, maar als je je niet kunt vinden in de regels, ga dan niet mee, om ellende te
voorkomen.
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