
Általános információk az Elefantentreffen 

 
Figyelmeztetés a sátrakból való lopás ellen!  
A legutóbbi találkozók során elkövetett számos lopás miattfigyelmeztetünk 
a sátrakból való lopásra, és kérjük néhány alapvető szabály betartását:  
 

- Nehagyjon értéktárgyakat, pénztárcákat és pénztárcákat egyedül a sátorban. 

-Viseld a testeden, és vidd magával a hálózsákodban éjszaka. 

- Légyóvatos, ha ismeretlen emberek vannak a sátradban éjszaka.   

- Segítsazoknak a barátoknak, akik - bármilyen okból - maguk nem figyelnek az értékeikre. 

A nézés és a részvétel érdekében összeállítottunk egy színes programot. Vegyen részt az 

eseményeken, és segítsen tovább megszilárdítani aThurmansbang-Solla-i találkozómotorosainak jó 
hírnevét! 

A tárgyalóhelyen több helyen könnyen felismerhető konzervdobozokat, valamint fehér, zöld és 
barna üveget állítottunk fel. Kérjük, használja őket pontosan úgy, ahogy már régóta otthon 
csinálja.  

Megjegyzés a felvételről 

Az egyszeri zárral felszerelt műanyag pánt, amelyet a bejáratnál kap, a belépőjegy az egész 
esemény idejére. A csuklóhoz kell rögzíteni, és ebben az időszakban nem szabad kinyitni. A nyitott 
vagy szakadt szalagok értéktelenek.  

Egy nagy kérés 

A tábortűz meggyújtásakor kérjük, vegye figyelembe a következőket:  

1. Az erdőhöz 20 méternél közelebb nem lehet tüzet gyújtani.  
2. Kiküszöböli az éghető padlóburkolatot a tűz közelében az ásványi padlóig  
3. A tűz nem gyulladhat fel olyan magasra, hogy szikrák repülhessenek az erdőbe. 
4. A tüzet mindig felügyelni és el kell oltani erős szélben.  
5. Kérem, csak fát égessen.  
6. Hozd a tűzifát a fa standjainkra.  
7. Amikor elhagyja a területet, alaposan oltsa el a tüzet vízzel vagy hóval.  

A tűzoltó készülékek és a tűzoltó takarók az egész helyszínen szünetelnek. Kérjük, ismerkedjen 
meg a következő állomás elhelyezkedésével. A tűzoltó készülékeket és takarókat csak 

vészhelyzetben használják, életeket menthetnek. Kérjük, biztosítson ingyenes hozzáférést, ne 

lógjon semmit az oltóállomások felett! 

Figyelem simasága 

A Treffenünkkel  nagyon sima lehet. Nem tudjuk szétszórni az egész helyszínt, ezért nem 

vállalunk felelősséget balesetek esetén.  

Plakettek és versenyek 

Az aréna BVDM információs standján plaketteket vásárolhat és versenyezhet a versenyeken 

fafűrészelés, kötélhúzás, ügyességi verseny, hószobrok, leghosszabb utazás, legidősebb / 
legfiatalabb résztvevő és legszebb saját készítésű (természetesen út jóváhagyással!) jelentés 

Talált - elveszett 

Kérjük, hagyja el az elveszett tulajdont a BVDM információs standján. Itt is kérhet elveszett 
dolgokat a legutóbbi találkozóról.  



Később: Ha valaki csak a találkozóután vesziészre, hogy elvesztett valamit, érdeklődhet a BVDM 

irodájában, hogy a tételt átadták-e. 

Kérem, fújjon 

Kérjük, vezessen óvatosan, és semmilyen körülmények között alkoholos befolyásoltság alatt. A 

sisak követelménye a találkozó során is érvényes.  A rendőrség egész hétvégén közlekedési 
ellenőrzéseket végez!  

Felelősségi feltételek  

A részvétel a saját felelősségére történik. Sem a szervező, sem annak jogi képviselői, valamint 

helyettes ügynökei és helyettes ügynökei nem felelősek a résztvevőkkel és a segítőkkel szemben a 
szerződéstől, a pozitív szerződésszegésért és a károkozásért az esemény alatt vagy annak kapcsán 

bekövetkező személyi sérülésért, vagyoni kárért vagy pénzügyi veszteségért, kivéve, ha a szervező 
vagy jogi képviselői, helyettes ügynökei vagy helyettes ügynökei felelősek a szándékért vagy a 
súlyos gondatlanságért. A Thurmansbang-Solla-i rendezvény helyszínére való belépéskor ezeket a 
felelősségi feltételeket elfogadottnak kell tekinteni. 


