Belangrijke mededelingen
Geachte bezoeker of deelnemer
Hieronder staan een aantal belangrijke mededelingen waarvoor wij uw aandacht
vragen en waaraan u zich als deelnemer/bezoeker dient te houden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Op het rennerskwartier dient stapvoets (5 km/u) te worden gereden.
Het is ten strengste verboden met crossmotortjes e.d. op het terrein te
rijden ( m.u.v. de organisatie).
Afgewerkte olie, oliefilters en poetsdoeken graag in de daarvoor bestemde
bakken deponeren bij de jurytrailer.
Milieuzeil onder de gehele crossauto
Minstens 8 meter van de publieksafzetting vrijhouden, geen tenten e.d. aan
de publiekafzetting, ook iemand zonder tent kijkt graag naar de wedstrijd en
niemand heeft gereserveerde plaats.
Stroomaggregaten en andere geluidsbronnen zoals radio’s e.d. uit op
vrijdagavond om 24:00 uur tot zaterdagochtend 7:00 uur. Dit geld ook voor
zaterdag op zondag. Er zijn mensen die graag een goede nachtrust genieten.
Houd het terrein schoon, afval in de daarvoor bestemde containers of
vuilniszakken.
Er mogen geen auto's, banden en accu's achtergelaten worden op het
terrein.
Het is ten strengste verboden het erf van de boerderijen te betreden.
Open vuur verboden, barbecueën is uiteraard wel toegestaan.
Iedere deelnemer dient een goedgekeurde brandblusser bij zich te hebben
(minimaal 6 kg)
Geen kinderen en helpers in, of hangend aan de auto's tijdens het rijden op
het rennerskwartier.
Zonder toestemming van de organisatie is het niet toegestaan commerciële
activiteiten te ontwikkelen.
Schade aan auto's, caravans, campers, vrachtwagens of bussen door
op/afslepen kunnen niet verhaald worden op de eigenaren van trekkers, de
trekkerschauffeurs of de organisatie.

15. Houdt de toiletten schoon, degene die na u komt wil er ook graag gebruik
van maken
16. Het nuttigen van alcohol onder de 18 jaar is verboden op dit evenement.

Mocht u onverwacht hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de
organisatie ( Hilko spoolder, tel 06-53319116 of Anneke de Bruijn 06-52091589).

Bij noodsituaties direct 112 bellen, het terrein is gelegen aan de molenweg 22 te
Haarle, stel meteen de organisatie (06-53319116 / 06-52091589) op de hoogte zodat
de hulp bij de ingang opgevangen kan worden.
Dienstdoende huisarts:
Centrale Huisartsenpost, deze kunt u bereiken via het telefoonnummer 0572-501772
Dichtstbijzijnde ziekenhuis:
Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570 – 535353.
Of
ZGT Almelo Zilvermeeuw 1 7609 PP Almelo 0887 – 087878.

Laat het terrein netjes en schoon achter
Wij wensen u een fijne en sportieve wedstrijd toe.
Bestuur en Leden MAC Haarle

