Algemene Voorwaarden Virgo Introductiekamp
Deze voorwaarden zijn opgesteld door het Virgo Introductiekamp en daarbij
Studentenvereniging Virgo Breda. De deelnemer van het Virgo Introductiekamp
committeert zich automatisch aan de algemene voorwaarden door zich in te schrijven voor
het introductiekamp.
1. Het Virgo Introductiekamp, en daarbij studentenvereniging Virgo Breda, zijn niet
aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.
2. Een besluit van de organisatie van het introductiekamp en/of een medewerker is
bindend voor eenieder die geheel of gedeeltelijk deelneemt aan het Virgo
Introductiekamp.
3. Het is de deelnemers niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholische) dranken
te nuttigen op de locatie van het introductiekamp (Nieuwe Inslag).
4. Roken is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plekken.
5. Bezit, gebruik en/of verhandelen van drugs en wapens is absoluut verboden.
Tevens heeft dit directe verwijdering van het kampterrein en alle kampactiviteiten
tot gevolg.
6. Moedwillige vernielingen zijn voor rekening van de dader(s) en kan een directe
verwijdering van het kampterrein en alle kampactiviteiten tot gevolg hebben;
7. De deelnemers hebben alleen toegang tot die ruimten die door de organisatie van
het introductiekamp zijn aangewezen.
8. Tijdens activiteiten zijn de slaapzalen gesloten, de medewerkers die 24 uur per
dag in de weer zijn om een kamp voor jullie weg te zetten hebben immers ook
rust nodig
9. In de slaapzalen mogen geen etenswaren en/of drank genuttigd worden, in
verband met hygiënische overwegingen
10. Bij problemen dienen deelnemers zich te richten tot de organisatie van het
introductiekamp.
11. Het kampterrein mag alleen verlaten worden wanneer daar vooraf expliciet
toestemming voor gegeven is door de organisatie
12. Tussentijds het introductiekamp verlaten is uiteraard mogelijk, helaas kun je
om organisatorische redenen daarna niet meer terug komen. Alleen als je zwaar
wegende redenen hebt die vooraf met de organisatie zijn besproken kan hiervan
worden afgeweken.
13. Nadat de inschrijving voor het Virgo Introductiekamp is gesloten is restitutie van
het deelname geld niet mogelijk. Dit is vanwege kosten die gemaakt worden na
de sluitingsdatum van de inschrijvingen.

14. De organisatie van het Virgo Introductiekamp behoudt zich het recht om
deelnemers, bij wangedrag, te verwijderen.
15. Op het schenken van alcohol aan minderjarigen wordt streng gecontroleerd. Op
het geven van alcoholische dranken aan minderjarigen wordt ook streng
toegezien
16. Het nuttigen van alcoholische drank door minderjarigen is niet toegestaan, bij
het overtreden van de wet is de organisatie bevoegd alcohol af te nemen
gedurende het introductiekamp. Bij het overtreden van deze regel behoudt de
organisatie het recht om deze deelnemer te verwijderen.

17. Uit organisatorische overweging krijgen alle studenten bij aanvang van het
Virgo introductiekamp een gekleurd polsbandje. Identiteitscontrole onderscheid
de meerderjarige studenten van de minderjarige studenten. Deze is verplicht het
gehele introductiekamp te worden gedragen.
18. Het huisreglement van zowel BRESS, S.V. Virgo als de sociëteit van Virgo blijven
te allen tijde van kracht.

