Kamp- & Huisregels JUMP Academy Summercamp 2018

Ninja Camp|2018
Hieronder volgen de specifieke JUMP kampregels en de 10 algemene JUMP Academy huisregels.

1. Deelnemers dienen dagelijks tussen 08:00 en 08:30 aanwezig te zijn op de van te voren aangegeven
locatie. Tussen 17:00 en 17:30 kunnen zij weer worden opgehaald.
2. Tijdens het programma is het niet toegestaan het activiteiten terein zonder toestemming te
verlaten. Deelname aan de activiteiten is verplicht tenzij anders is besproken.
3. Volg de instructies van de kampleiding altijd op.
4. Je behandelt de kampleiding, instructeurs en elkaar met respect. Gedraag je zoals je zelf behandelt
wilt worden.
5. Bij ruzies, problemen ga je altijd naar een van de kampleiders. Deze lost het samen met jullie op.
Ook voor vragen kun je altijd bij de kampleiding terecht.
6. Je mag op het kamp zelf iets te eten of te drinken meenemen. De kampleiding geeft aan waar en
wanneer je mag eten of drinken. Het is tijdens het kamp niet toegestaan om Energy-drinks te
nuttigen.
7. Ruim je eigen troep (of die van een ander) altijd netjes op.

*Als je je niet aan de regels houd, dan kan de kampleiding jouw toegang tot de activiteiten of zelfs het
kampterein ontzeggen.

Kamp- & Huisregels JUMP Academy Summercamp 2018

10 JUMP Huisregels
1. Alle bezoekers dienen de hoofdingang van Zuid57 te gebruiken en zich bij binnenkomst te melden
bij een van de aanwezige JUMP Coaches.
2. Tijdens de trainingen is de zaal alleen toegankelijk voor deelnemers. Wegbrengers/ophalers kunnen
plaatsnemen in het Zuid57 café/restaurant bij de receptie.
3. Deelnemers dienen zich ten alle tijden respectvol te gedragen naar elkaar, de JUMP coaches en het
materiaal.
4. JUMP freerun is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van kleding of andere
meegenomen eigendommen.
5. Deelname aan de Open Gym sessies is volledig op eigen risico. De aanwezige JUMP coaches kunnen
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, letsel of ziekte voortkomend uit het
gebruik van de JUMP-Academy.
6. Bij het opzettelijk toebrengen van schade aan de obstakels, dient de veroorzaker de schade te
vergoeden.
7. Het is niet toegestaan te eten in de zaal en het is alleen toegestaan te drinken op de daarvoor
aangegeven plekken. Drinken dient alleen in hersluitbare flesjes of bidons te worden meegebracht.
8. Het is niet toegestaan de foampit en airtrack met schoenen te betreden. Deze dienen te worden
geplaatst in het daarvoor bestemde schoenenrek.
9. De instructies van de aanwezige JUMP coach dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.
10. Het is ten strengste verboden alcohol of drugs bij je te dragen/te nuttigen in en rondom het
gebouw. Wanneer de JUMP coaches het vermoeden hebben dat er een deelnemer onder invloed
van alcohol of drugs is, zijn zij genoodzaakt de toegang tot de JUMP-Academy te ontzeggen.

*Bij overtreding van bovenstaande regels zijn de JUMP coaches bevoegd de deelnemers van
verdere deelname en toegang te ontzeggen.

