
TERREINREGELS PINKSTERVUUR 2016 
 

1. U moet uw auto parkeren op de aangewezen parkeerplekken. Dit 
kan niet langs de weg in de berm vanwege veiligheid. 

2. Als u een fiets meeneemt, dan vragen we u deze op de fietsverzamelplaats te 
zetten (in verband met veiligheid kunnen ze niet bij de kampeerplek zelf 
staan). 

3. Tijdens het weekend worden drinken en kleine versnaperingen verkocht in de 
cateringtent. Er is ook een snackwagen op het terrein. 

4. Op het terrein kunt u alleen betalen met consumptiemunten. Deze kunt u 
halen bij de receptie. Belangrijk: deze munten zijn niet meer inwisselbaar 
voor contant geld. 

5. Het kinderprogramma is niet bedoeld als kindercrèche. Na de 
kindersamenkomsten zijn de ouders verantwoordelijk voor het toezicht op 
hun eigen kind(eren), ook op de springkussens. 

6. Voor de tienerzaal geldt dat deze alleen voor tieners is. 
7. Als organisatie van Pinkstervuur hebben we geprobeerd het terrein zo veilig 

mogelijk te maken voor iedereen door o.a. de sloten af te rasteren. U bent als 
ouder verantwoordelijk voor het toezicht op uw kind(eren). 

8. Op de boerderij woont ook allerlei kleinvee. De dieren mogen geaaid worden 
tenzij anders aangegeven. Kinderen graag onder begeleiding van een 
volwassene. 

9. Stay en Pray is een rook- en alcoholvrij terrein. Tijdens de conferentie is het 
alleen toegestaan te roken op de daarvoor aangewezen plaatsen. 

10. Huisdieren zijn niet toegestaan (uitzonderingen worden gemaakt in overleg 
met leiding van conferentie). 

11. Om 23:00 ‘s avonds graag stilte op de camping, o.a. voor de omringende 
huizen van Lytse Geast. 

12. U moet uw eigen afval opruimen. Hiervoor zijn containers op het 
kampeerterrein aanwezig.  Het is niet toegestaan grofvuil achter te laten op 
het terrein of bij de afvalcontainers. 

13. Het is niet toegestaan om foto’s en video’s op het internet te zetten vanwege 
privacy van anderen. 

14. Open vuur is niet toegestaan (kampvuur etc.) 
 
Heel veel plezier! 
 
 
De organisatie van Pinkstervuur. 
 

 


