Ringoturnaj Royal Rangers 2019 - provozní řád

Místo a trvání
●
●

Ringoturnaj Royal Rangers (dále jen akce) se koná v RS Drak Křižanov
akce začíná ve středu 8. května 2019 ve 13 hodina končí v neděli 12. května ve 13 hodin

Pořadatel/organizátor
●
●

pořadatelem akce je Royal Rangers v ČR, z. s.
organizátorem akce je Ringotým zastoupený ředitelem turnaje Honzou Holečkem
(honza.holecek@gmail.com, +420 776 339 794)

Pořadatelská služba/zdravotní zajištění
●

●

účastníci jsou povinni respektovat pokynyRingotýmu (označeni kartičkami barvy zelené, seznam členů
je na webu akce) a pořadatelské služby (její členové budou viditelně označeni rozlišovacími vestami s
nápisem “Pořadatel”)
zdravotnické zajištění akce provádí Záchranná služba Royal Rangers z.s.formou 24hodinové
nepřetržité služby dostupné na stanovišti ZS RR v areálu nebo po zavolání na 724 800 500 (dispečink ZS
RR)

Závazná pravidla
●

●
●
●
●

●
●
●

každý účastník akce musí být po celou dobu konání viditelně označen ID páskouna zápěstí (pásky
obdrží velitel/zástupce přední hlídky při registraci a neprodleně zajistí označení všech účastníků ze své
přední hlídky)
za nezletilé účastníky odpovídá po celou dobu trvání akce velitel/zástupcepříslušné přední hlídky,
která nezletilého účastníka na akci přihlásila
účastník svým vstupem do areálu vyjadřuje souhlas s tímto provozním řádem a zavazuje se jím
řídit
účastník, který nerespektuje pokyny Ringotýmu, pořadatelské služby nebo se neřídí tímto provozním
řádem může být z akce vykázán
velitel/zástupce přední hlídky je povinen účastnit se pravidelných setkáníRingotýmu se zástupci
předních hlídek (v kalendáři označeny textem: Setkání zástupců předních hlídek), pokyny a informace z
těchto setkání neprodleně sdělí účastníkům ze své přední hlídky
stany je možno stavět pouze v prostoru vyhrazeném pro tento účel(stanové městečko), není
povoleno přespávat mimo ubytovací prostory (hotel, chaty, stanové městečko)
parkování motorových vozidel je možné pouze ve vyhrazeném prostorudle pokynů pořadatelské
služby
každé vozidlo musí být viditelně označeno kartou s vyznačenou RZ, kterou si lze vyzvednout při registraci

●

na akci platí zákaz:
○ konzumace alkoholu, omamných a psychotropních látek, tabáku a výrobků z něj
○ používání pyrotechnických výrobků a jiných zdraví ohrožujících prostředků

Denní řád
●
●

se řídí oficiálním kalendářem akce(dostupným o
 nline, jeho výtisk obdrží velitel/zástupce přední hlídky
při registraci)
noční klid začíná ve 23:00, v době nočního klidu je zakázáno pohybovat se mimo ubytovací prostory a k
nim příslušející sociální zařízení

