Obecné informace o Elefantentreffen
Varování před krádeží ze stanů!
Vzhledem k četným krádežím na posledních setkáních slonů varujeme před
krádežemi ze stanů a žádáme o dodržování některých základních pravidel:
-Nenechávejte cennosti, peněženky a peněženky samotné ve stanu.
-Noste je na těle a vezměte si je v noci do spacáku.
-Buďte opatrní, když jsou ve vašem stanu v noci neznámí lidé.
- Pomoztepřátelům, kteří - z jakéhokoli důvodu - nevěnují pozornost svým cennostem sami.
Abychom se mohli dívat a účastnit se, dali jsme dohromady barevný program.
Zúčastněte se akcí a pomozte dále upevnit dobrou pověst motocyklistů setkání slonů v
Thurmansbang-Solla!
Na několika místech v areálu setkání jsme zřídili snadno rozpoznatelné nádoby na plechovky,
stejně jako bílé, zelené a hnědé sklo. Použijte je přesně tak, jak jste dělali doma po dlouhou dobu.
Poznámka k přijetí
Plastový řemínek vybavený jednorázovým uzávěrem, který dostanete u vchodu, je vaší vstupenkou
po celou dobu akce. Musí být připevněn k zápěstí a během tohoto období nesmí být otevřen.
Otevřené nebo roztrhané vazy jsou bezcenné.
Velký požadavek
Při zapalování táboráku mějte na paměti následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žádný oheň nesmí být zapálen blíže než 20 metrů od lesa.
Eliminuje hořlavý podlahový kryt v blízkosti požáru až do minerální podlahy
Oheň nesmí vzplanout tak vysoko, aby jiskry mohly létat do lesa.
Oheň musí být vždy pod dohledem a uhašen při silném větru.
Spalte prosím pouze dřevo.
Sežte palivové dříví u našich dřevěných stánků.
Když opustíte areál, důkladně uhaste oheň vodou nebo sněhem.

Hasicí přístroje a požární přikrývky jsou zavěšeny po celém místě. Seznamte se prosím s
umístěním další stanice. Používejte hasicí přístroje a přikrývky pouze v případě nouze, mohou
zachránit životy. Zajistěte prosím volný přístup, nic nepověste nad hasicími stanicemi!
Hladkost pozornosti
Na našem setkání slonů to může být kluzké kvůli počasí. Nejsme schopni rozptýlit celé místo, a
proto neneseme odpovědnost v případě nehody.
Plakety a soutěže
V informačním stánku BVDM v aréně si můžete koupit plakety a vycházet ze soutěží řezání dřeva,
přetahování, dovednostní turnaj, sněhové sochy, nejdelší cestu, nejstaršího / nejmladšího
účastníka a nejkrásnějšího self-made (samozřejmě se schválením silnice!) zpráva
Nalezeno - ztraceno
Ztracený majetek prosím nechte na informačním stánku BVDM. Tam můžete také požádat o
ztracené věci z posledního setkání.
Později: Pokud si někdo po setkání se slonem všimne, že něco ztratil, může se zeptat v kanceláři
BVDM, zda byla položka předána.

Prosím, vyfoukněte
Jeďte opatrně a za žádných okolností pod vlivem alkoholu. Požadavek na helmu platí také během
setkání slonů. Policie provádí dopravní kontroly po celý víkend!
Podmínky odpovědnosti
Účast je na vaše vlastní riziko. Organizátor ani jeho právní zástupci a zástupci a zástupci a zástupci
zástupných zástupců nenesou odpovědnost účastníkům a pomocníkům ze smlouvy, pozitivního
porušení smlouvy a deliktu za jakékoli zranění osob, škody na majetku nebo finanční ztráty, ke
kterým dojde během akce nebo v souvislosti s akcí, pokud organizátor nebo jeho právní zástupci
nebo zástupci nebo zástupci nebo zástupci nejsou odpovědní za úmysl nebo hrubou nedbalost. Po
vstupu na místo události v Thurmansbang-Solla se tyto podmínky odpovědnosti považují za přijaté.

