Søspejdertroppen „GRY“

STATIONSREGLEMENT
Ophold på ”Stationen”.
Tilladelse til at opholde sig på ”Stationen”, udover almindelig spejderaktivitet, gives af en leder.
– Hvis der ønskes overnatning, skal der være en kontaktperson, der kan kontaktes hele tiden.
Tilladelsen kan til enhver tid inddrages af en leder eller af kontaktpersonen.
Efter endt ophold på ”Stationen” skal lokalerne ryddes op, lyset slukkes, og alle døre på ”Stationen” og i ”Værkstedet” skal
være lukkede og udvendige døre låst.
Al voldsom leg og vandkamp i huset eller i værkstedet er ikke tilladt.
Cykler og knallerter skal anbringes i eller ved stativerne.

Kabyssen
Kabyssen er fortrinsvis til madlavning. Efter brug ryddes op/vaskes op med det samme.
Intet kabysgrej må fjernes fra ”Stationen”.

Værkstedet
Optier må kun arbejde i værkstedet under opsyn.
Ingen under 18 år må betjene el-værktøj uden opsyn eller tilladelse.
Materialer og træ må kun bruges efter aftale med en leder.

Grejet
”Stationen” og al dens grej skal behandles på fornuftig vis.
Brug af grej, der fører til ødelæggelse, skal straks meldes til lederne og erstattes.

Telefon
Brug af telefon begrænses så meget som muligt.
Der må kun foretages nødvendige opkald fra ”Gry's telefon, og der må ikke foretages private samtaler.

Uniform
Optierne skal altid bære korrekt uniform til alle spejderaktiviteter.
For spejdere og jungmænd gælder det, at de til almindelige tirsdagsmøder skal bære enten spejdertørklæde eller
busseronne, men til alle fællesarrangementer skal bære fuld uniform.

Nøgler
A-nøgle: Patruljeledere (PL) og –patruljeassistenter (PA).
B-nøgle: Jungmænd (JM).
C-nøgle: Ledere og lederassistenter

Rygning
Rygning på ”Stationen” og i kahytterne er ikke tilladt - der må kun ryges udenfor.
Spejdere må kun ryge forudsat, at forældrene skriftligt har tilladt dette.

Alkohol
Der må generelt ikke drikkes alkohol under spejderarbejdet med børn og unge, eller hvor der er børn og unge tilstede.
I forbindelse med et måltid, som det årlige Bankofestspil og Standerhejsning, eller når alle tilstedeværende optier og
spejdere er gået til køjs, kan der dog nydes alkohol i mindre mængder. Alle ledere skal altid kunne tage fuldt ansvar i en
kritisk situation, og ingen tilstedeværende må være berusede.
Optier og spejdere må ikke indtage alkohol.
Jungmænd under 18 år må kun indtage alkohol hvis der foreligger en skriftlig tilladelse fra deres forælder.
Ved arrangementer kun for ledere og jungmænd må der dog indtages alkohol så længe det sker i rimeligt omfang.
Sundhedsstyrelsens anbefaling om at holde alkohol væk fra børn og unge under 16 år og mindst muligt mellem 16 og 18 år,
max 5 genstande, skal iagttages.

Ovennævnte vedtaget på Ledermødet d.10.11.16
og på Bestyrelsesmøde d. 16.10.16

