Stichting STTA Alphen
Huishoudelijk reglement 2017 STTA Alphen.
Algemeen:
Stichting STTA beschouwt iedereen als gast. Wij doen ons best om een goed maar ook waardig evenement met goede voorzieningen
neer te zetten, waarop later iedereen tevreden terug kan kijken. Iedereen behoort zich dan ook als gast te gedragen.
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Betreden van het terrein is op eigen risico.
Aanwijzingen van de organisatie, politie, brandweer en beveiliging dienen direct opgevolgd te worden op straﬀe van
schorsing of verwijdering van het terrein.
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van materialen.
Glas en Blik zijn op het hele terrein verboden.
Verkoop van waren zonder toestemming van de organisatie is verboden.
Aan personen onder de 16 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken.
De banen en Parc-Ferme zijn verboden toegang voor onbevoegden.
Personen onder de 18 jaar zonder geldig tractorrijbewijs mogen geen tractor besturen.
De maximale snelheid op het gehele terrein is 10 km/uur. (Dit geldt niet voor de machines die zich op de wedstrijdbanen
bevinden)
Open vuur is verboden
Het is niet toegestaan om koelboxen, complete lunchpakketten, glas en/of blik, e.d. mee naar binnen te nemen.
Het is niet toegestaan om drank mee binnen en/of buiten de poorten van ons terrein te nemen.
Tijdens de dagen worden er voortdurend foto- en ﬁlm opnames gemaakt

Huishoudelijk reglement voor overnachten en rennerskwartier:
1.

Iedereen die op het terrein blijft overnachten, moet zich te allen tijde kunnen legitimeren
d.m.v. een toegangsbewijs of een bewijs van deelname.
2. Bij een kampeermiddel mogen maximaal 2 gekeurde gasﬂessen met een maximale waterinhoud van 45 liter leeg of vol
aanwezig zijn.
3. Bij elk kampeermiddel moeten ook goedwerkende en goedgekeurde brandblussers aanwezig zijn.
4. Het is verboden gasﬂessen die zijn gevuld met autogas(LPG) voorhanden te hebben en te gebruiken. Tevens is het
verboden vloeibaar gas in autotanks voorhanden te hebben en te gebruiken anders dan voor de tractie van
motorvoertuigen.
5. Gasﬂessen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen
6. Gasleidingen op of aan kampeermiddelen dien goed bevestigd te zijn en er mag alleen goed gekeurd materiaal gebruikt
worden.
7. Als de muziek in de tent stopt mogen er op het hele terrein geen geluidsbronnen meer zijn.
8. Op het rennerskwartier mag per team maximaal 1 (vracht)auto/bus staan voor het vervoer van de wedstrijd machine. Extra
auto’s zijn alleen toegestaan na toestemming van de organisatie, en anders gewoon op de parkeerplaats.
9. Op het rennerskwartier mogen geen nachtelijke feesten georganiseerd worden, dit in verband met veiligheid en
geluidoverlast.
10. Ten behoeve van de veiligheid dient er voldoende afstand gehouden te worden tussen de tenten.
11. Auto’s of andere voertuigen die op Maandag na de wedstrijd nog op het terrein verblijven worden verwijderd.

Huishoudelijk reglement voor de parkeerplaats.
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De aanwijzingen van de parkeer instructeurs en verkeersregelaars dienen stipt opgevolgd te worden
Er mag niet in de auto’s geslapen worden.
Auto’s of andere voertuigen die op Maandag na de wedstrijd nog op het parkeerterrein verblijven worden verwijderd.
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