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REGLER
Det er lejrledelsens beslutning, at der opsættes en række regler omkring rygning og alkohol.
Kulsø Spejdercenter har ingen faste regler, men lader de enkelte lejere selv om at opsætte
regler, hvis man ønsker det. Kulsø Spejdercenter beder dog om, at der i alle henseender
tages hensyn til naboerne, og det gælder selvfølgelig særligt ved, at man bliver indenfor
lejrens område, og at der ikke er unødig støj og larm.
Lejrledelsen forventer dog at de regler som vi selv opstiller bliver overholdt og respekteret.
Udgangspunktet er, at ingen under 16 år ryger og ingen under 18 år drikker. Undtagelse
herfor er kun tilladt, såfremt den enkelte gruppe har opsat andre regler.
Overholdelse af reglerne tillægges den enkelte gruppe, og lejrledelsen har intet ansvar
overfor om dette overholdes.
Rygning og indtagelse af alkohol er ikke tilladt når der er børn tilstede, undtaget er dog i
lederteltet.
Det er ikke tilladt at ryge eller indtage alkohol på toiletter, i køkkenet eller i mødelokalet.

RYGNING
FÆLLESOMRÅDET

Her er rygning tilladt i det åbne rum efter kl. 22.00. Der må ikke ryges i Caféen.
Der bliver ikke opsat rygekabiner.

ALKOHOL
Fællesområdet
Indtagelse af alkohol er tilladt i Caféen efter kl. 20.00 og til kl. 00.30.
Indtagelse af alkohol skal ske under stille og rolige forhold, således at det ikke bliver synligt
for de mindreårige spejdere. Der må ikke efterlades cigaretskod eller flasker/dåser, så de
efterfølgende bliver synlige.

AKTIVITETSOMRÅDERNE:
Her er rygning og indtagelse af alkohol ikke tilladt overhovedet.

UDENFOR LEJREN:
Der gælder de almindelige regler for at færden i det offentlige rum.

ANDRE RUSMIDLER:
Andre rusmidler er totalt forbudt på lejren. Såfremt det konstateres, at der har været indtaget
hash eller andre rusmidler, vil den pågældende spejder/leder/hjælper blive bortvist fra lejren
med øjeblikkelig virkning. Lejrledelsen påtager sig intet ansvar for bortvisningen og
effekten af denne. Dog vil der blive rettet henvendelse til pågældendes forældre, såfremt
personen er under 18 år.

