LEJRSKOLEN HULEMOSEGÅRD
ORDENSREGLER

1: Personer under 18 år må IKKE overnatte på 1.sal i hovedbygningen.
2: Porten/lågen ud mod Kalvehavevej skal holdes lukket. (iflg tilsynsmyndigheden)
3: Senge og madrasser må IKKE flyttes rundt i bygningerne.
4: Det er strengt FORBUDT at kravle ud/ind af vinduerne.
5: Der medbringes lagen til at lægge på madras ligesom alt øvrigt sengetøj medbringes.
6: Der må KUN tændes bål og grill på de anviste steder.
7: Der må IKKE medbringes hus - og kæledyr.
8: Adgang til skoven sker ad Vintersbølle Skovvej og efter: ”Naturen må gerne
betrædes….”
9: Der skal indhentes tilladelse til sportsarrangementer og orienteringsløb i skoven hos
stadsgartneren
Vordingborg Kommune .
10: Brug af boldbaner i nærområdet er IKKE tilladt.
11: Forholdsregler for afrejsehold:
A: Alle gulve uden gulvtæpper skal fejes eller støvsuges.
B: ALLE skraldeposer anbringes i udendørs container.
C: Borde i skole – og spisestue aftørres og stole sættes på plads.
D: Opvaskemaskine tømmes, rengøres og slukkes.
E: Køleskab tømmes og slukkes, dør åbnes.
F: OVNE og KOMFUR rengøres efter brug.
G: Grøn seddel udfyldes og lægges på køkkenbord sammen med nøglerne
H: Husk at lukke alle vinduer, slukke alt lys og låse efter dig..
12: Skulle lejer ”glemme” deres del af rengøringen, udfører lejrskolen det gerne for et
mindre honorar, således, at lejrskolen kan være klar til næste lejer.

13: Den ansvarlige leder for hvert hold SKAL orientere sig i ”Beredskabsplan for
Hulemosegård”(på hylde i skolestuen).
14: Der SKAL altid forefindes en liste over deltagerne i opholdet. Ved evt. evakuering
medbringes listen til samlingspunkt.
15: Ophængte anvisninger fra myndigheder skal respekteres!

HVEM må/kan/skal hvad
Afrejsehold:
Rydder 1. sal i sovefløj senestkl.9.
Bagage anbringes under halvtag.
Sovefløj er FORBUDT område efter kl. 10
Hovedbygningen må disponeres indtil kl. 13.

Ankomsthold:
Kan benytte 1.sal i sovefløj fra kl. 10
Bagage kan stilles i baggang i sovefløj.
Hele sovefløjen kan disponeres fra kl.12.
Hovedbygning er disponibel fra kl.14..
Rengøring skal respekteres forud for alt andet!!!

