Kampvuurregels Leden Toys in the Attic
1. Het maken van een kampvuur is op eigen risico.
2. Voor het maken van een kampvuur dient men schriftelijke toestemming te hebben vanr de
locatiemanager.
3. De aanvraag voor een kampvuur dient minimaal 48 uur voor aanvang van een kamp
schriftelijk bij de locatiemanager binnen te zijn.
4. De organisatie behoud het recht om op ieder moment een einde te maken aan een
kampvuur.
5. Er dient voordat er gestart word met het maken van het kampvuur een
eindverantwoordelijke aangewezen te worden.
6. Deze eindverantwoordelijke mag geen verdovende middelen gebruiken tijdens de duur van
het kampvuur.
7. Er dient continu voldoende blusmiddel aanwezig te zijn. Dit blusmiddel mag niet gebruikt
worden voor andere doeleinden.
8. Er dient continu een persoon aanwezig te zijn die zorgt dat het kampvuur de hieronder
beschreven afmetingen niet overschrijd. Ookal moet hij zich hierdoor deels aan het spel
onttrekken.
9. Er mag maximaal 1 kampvuur per kampement zijn.
10. Een kampvuur mag alleen gemaakt worden in een daarvoor bestemde vuurpot of vuurton
(dus geen vuurschaal).
11. De onderkant van het kampvuur moet minimaal 10 cm van het maaiveld verwijdert zijn.
12. Het kampvuur mag niet onder de kroon van een boom plaatsvinden.
13. Binnen een straal van 1 meter mogen zich geen brandbare materialen bevinden (bomen,
tenten, houtstapels, ed.).
14. De vlammen mogen niet hoger reiken dan 1,5 meter vanaf het maaiveld.
15. De diameter van het kampvuur mag niet groter zijn dan 1 meter.
16. Er mogen geen lichtontvlambare vloeistoffen dan wel vaste stoffen gebruikt worden (m.u.v.
aanmaakblokjes).
17. Er mag alleen brandhout of niet behandeld hout verbrand worden.
18. Een kampvuur mag maximaal een halfuur voordat het begin van het kamp gestart worden en
dient minimaal 1 uur voor afloop van het kamp gedoofd te worden.
19. Er zullen meerdere keren gedurende de dagen van het kamp controles plaatsvinden.
20. Deze controles zullen uitgevoerd worden door een, door het bestuur dan wel door de
eigennaar van het terrein, aangewezen persoon.
21. Aanwijzingen die deze persoon geeft dienen direct opgevolgd te worden.
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