
DUIN IN DIE WEG GEDRAGSREËLS VIR GROEPE 
 

 
 
GEDRAG 
 
Ons enigste begeerte is om verblyf by ons elke keer onvergeetlik positief te maak. 
Daarvoor maak ons staat op elke lid van elke groep. Wat vir die individu goed is is ook vir 
die groep goed en ‘n gelukkige groep bestaan uit gelukkige individue. Ons vra dus 
vriendelik vir u samewerking om die volgende te voorkom: 
 
• Wangedrag of skade aan enige en enigiemand se eiendom 
• Die veroorsaking van gevaar of fisiese leed aan enigiemand 
• Oortreding van die landswette op enige wyse 
• Verontagsaming van versoeke van ons personeel  
• Verontrief van ander lede van die groep 
 
HUISREËLS 
 
Algemeen 
 
• Klee asseblief toepaslik vir die eet-/ lesingsaal (geen kaalvoete nie), haal pette en hoede 
af en 
  moenie kos of drank in die lesingsaal inneem nie. 
• Bevestig  asseblief alle spesiale mediese - en dieetbehoeftes voor die tyd. 
• Wees betyds vir alle aktiwiteite (5 minute vooraf). Luister na die fluitjie. 
• Tref asseblief voor die tyd die nodige reëlings met die verantwoordelike organiseerders 
vir afwesigheid van deelname aan enige aktiwiteite. 
• Selfone word nie tydens enige aktiwiteite toegelaat nie. 
• Dra te alle tye skoene / tekkies buite. Wees versigtig vir gevaarlike dorings, kruipende 
insekte, spinnekoppe en reptiele wat natuurlik mag voorkom. 
 
Slaapeenhede: 
 
• Vermy asseblief skade aan geboue en toerusting. 
• Help ons om ons akkommodasie en geriewe op standaard te hou deur enige skade wat 
aangerig is of toerusting wat foutief is so gou moontlik by ontvangs te rapporteer. 
 • Geen seuns of dogters word in mekaar se eenhede toegelaat nie. 
 
  



Veiligheid: 
 
• Moenie met brandblussers of elektriese bedrading speel nie. 
• Vure mag slegs in aangewese braaiplekke of in braaidromme gemaak word. 
• Water in krane is veilig om te drink. 
• Vlambare stowwe, vuurwerke en gevaarlike wapens is verbode. 
• Moenie waardevolle artikels laat rondlê nie.  nie. 
 
Meubels / toerusting: 

• Geen meubels, matrasse of beddegoed mag na buite geneem word nie. 
 
Badkamers: 
 
• Gebruik water spaarsamig, tot voordeel van almal. 
• Los die badkamer net so netjies as wat u dit sou wou vind. 
 
Ontspanning: 
 
• Speletjies geskied slegs op die groot grasperk en in die speelpark - nie op ander 
grasperke of die hindernisbaan sonder vooraf gereelde goedkeuring nie. 
• Gebruik swembad asseblief slegs gedurende die aangewese  tye - laerskool-kinders 
moet deur hul ouers of volwassene na die swembad vergesel word. 
• Geen balspele of rolskaats word in die saal of slaapkwartiere toegelaat nie. 
• Daar is 'n Snoepie wat op spesifieke aangekondigde tye oop sal wees. 
 
Algemeen: 
 
• Die gebruik van alle fasiliteite is op eie risiko.  
• Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir skade, diefstal, verlore eiendom of beserings 
nie. 
• Eerbiedig asseblief ons omgewings-protokol wat met u bespreek sal word. 
 
Dankie vir u vriendelike samewerking. Geniet jul verblyf! 
 
BESTUUR 


