Hello Soldier, voor deelname aan Veluwe Airsoft informeren wij u over de geldende voorwaarden.
Zoals u weet dienen wij deze maatregelen na te leven om vervelende sancties te voorkomen en uw
gezondheid tijdens uw verblijf bij ons optimaal te kunnen bewaken.
U volgt de actuele regels welke u bekend zijn gemaakt tijdens de Corona persconferentie. (06-11-2021).
●
U volgt de hygieneregels van het RIVM
●
Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
●

1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen.

●

Schud geen handen, was vaak en goed uw handen en hoest en nies in uw elleboog.

●

Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

BEZOEKER(S) BIJ VELUWE AIRSOFT
OPEN & PRIVE SKIRM(S)

WEL QR BEWIJS

GEEN QR-BEWIJS

OMKLEDEN VASTE ZITPLEK IN KANTINE

JA

NEE – BIJ UW AUTO

1,5 METER BINNEN VERPLICHT

JA

JA

1,5 METER BUITEN VERPLICHT

NEE (WEL ADVIES)

NEE (WEL ADVIES)

MONDKAP BINNEN VERPLICHT

JA–BIJ BEWEGING IN RUIMTE JA–BIJ BEWEGING IN RUIMTE

MONDKAP BUITEN VERPLICHT

NEE

NEE

RESTRICTIES TIJDENS HET AIRSOFTEN NEE

NEE

AFHAALLOKET / SERVICE VA – WC
(HORECA – PRODUCTEN – AIRSOFT)

JA – MONDKAP VERPLICHT

JA – MONDKAP VERPLICHT

Graag attenderen wij u ook op het volgende:
– Volg de instructies van onze medewerker(s) (aanmelden, parkeren, protocol etc.)
– Denk aan onze gasten, veroorzaak geen geluidsoverlast op het parkeerterrein
– Houd uw plek binnen en/of bij de auto schoon (bb bakken en prullenbakken)
– Lever uw teambandje in na het evenement
– Houd u aan onze veiligheidsreglement, corona protocol en safetyzone/ playarea beleid.
– Veluwe Airsoft blijft bereikbaar voor service (binnen en buiten) – Denk aan evt. mondkap binnen.
HET NIET NALEVEN VAN ONZE VOORWAARDEN WORDEN GEMELD BIJ DE NABV
HEEFT U VRAGEN – WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD

