Huttenfeest – Regels en afspraken
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Deelname aan het Huttenfeest is op eigen risico.
Het betreden van het Huttenfeest terrein is op eigen risico.
Bij extreme weersomstandigheden behoudt Zorgdat zich het recht om het Huttenfeest per
direct te beëindigen. De veiligheid van de kinderen en vrijwilligers is het allerbelangrijkste. Bij
regen gaat het Huttenfeest gewoon door.
Het Huttenfeest wordt georganiseerd voor kinderen van groep 4 t/m groep 7 die wonen in
de gemeente Harderwijk.
Wij willen je vragen je kind/ kinderen indien mogelijk op de fiets weg te brengen.
Alle kinderen dragen een polsbandje met daarop hun naam, het telefoonnummer waarop je
te bereiken bent tijdens het Huttenfeest en of ze wel of niet alleen naar huis mogen. Als het
polsbandje stuk is, kunnen zij bij de infotafel een nieuwe halen.
Kinderen die niet op de foto willen/ mogen, dragen een andere kleur polsbandje.
Kinderen zijn verplicht om dichte schoenen dragen. Er kunnen spijkers en splinters in het
gras liggen. Met open schoenen mogen de kinderen niet deelnemen.
Het wordt aangeraden om je kind(eren) oude kleding en schoenen te laten dragen die vies
mag worden en waarbij het niet erg is dat het kapot gaat.
Kinderen mogen tijdens het Huttenfeest het terrein niet verlaten. Ook niet als zij alleen naar
huis mogen. Bij uitzondering kan dit op voorwaarde dat er met de organisatie is overlegd en
met de ouders van het kind is gebeld.
Als je kind zich heeft bezeerd, wordt er eerste hulp verleend. Als je kind zich ernstig heeft
bezeerd en hierdoor niet meer mee kan doen, word je gebeld om uw kind op te komen
halen. Het is daarom belangrijk dat je de dag van het Huttenfeest telefonisch bereikbaar
bent en in staat bent om je kind zo snel mogelijk, nadat je bent geïnformeerd, op te halen.
De hutten worden gebouwd met hamers, zagen en spijkers. Elektrisch gereedschap is niet
toegestaan.
Roken (sigaretten en e-smokers) is niet toegestaan op het terrein.
Honden worden niet toegelaten op het terrein.
Het Huttenfeest wordt georganiseerd voor kinderen. Aanwezigheid en hulp van ouders
wordt wel gewaardeerd, maar het is de bedoeling dat de kinderen een mooie hut bouwen
en niet de ouders zelf.
Mocht je tijdens het Huttenfeest de organisatie willen bereiken, dan kun je contact opnemen
met Zorgdat via 0341-434656. De receptie van Zorgdat verbindt je door.

