HOSLE OG BEKKESTUA SKOLEKORPS
Reisereglement ved korpsturer og seminarer

1. Formål
Dette reglementet gjelder ved korpsturer, seminarer eller andre arrangementer i regi av Hosle og
Bekkestua Skolekorps. Reglene kommer i tillegg til evt. regler som gjelder på det sted korpset
besøker eller det befordringsmiddel som benyttes.
Formålet med dette reglementet er å sikre at
•
•
•
•

det ikke oppstår skade på person eller ting
formålet med reisen blir oppnådd
at alle – både store og små – får en fin tur
Hosle og Bekkestua Skolekorps er en velkommen gjest også etter besøket

2. Turledelse og organisering
2.1. Alle reiser og turer skal ha med voksne ledere i tillegg til dirigent. Det skal vanligvis ikke være
mer enn fire deltakere pr. leder. Lederne har ansvaret for å holde orden i rekkene mellom
konserter og øvelser, sørge for nødvendig rigging og nedrigging, og for øvrig være til hjelp for
korpset og den musikalske ledelse under hele turen.
I forbindelse med transporten, har lederne ansvaret for å påse at alle deltakere samt
instrumenter og annen bagasje blir med transportmiddelet.
2.2. Hvis det ikke på forhånd er valgt en turleder, skal denne utpekes blant lederne ved
begynnelsen av turen.
Turleder skal påse at alle deltakere tildeles en leder. En leder har ansvaret for deltakeren inntil en
annen leder eller voksen har bekreftet at vedkommende har overtatt ansvaret for deltakeren.
Dette er spesielt viktig under transport.
2.3. Ved begynnelsen av reisen skal turleder påse å få notert mobiltelefonnummeret til de av
deltakerne som har med seg en slik. For øvrig skal turleder påse at alle deltakere har fått utlevert
mobilnummeret til lederne og dirigenter, samt at alle deltakere og ledere har fått utlevert
adresse og telefonnummer til ledelse ved det sted som besøkes.

3. Oppførsel
Alle deltakere skal rette seg etter ledernes instrukser. For øvrig tolereres ingen mobbing eller
annen krenkende oppførsel. Likeledes er det ingen toleranse for hærverk, skadeverk, tagging
eller lignende.
Leder avgjør ved tvil hva slags oppførsel som tolereres.

4. Nattero
Med mindre annet er bestemt, skal det være nattero senest kl 23.00. Leder kan gjøre unntak fra
denne bestemmelsen etter eget skjønn, der bla. gruppens sammensetning, deltakernes alder,
overnattingsfasilitetene, etc. kan tillegges vekt.

5. Rusmidler, godteri, energidrikker, etc.
All bruk av rusmidler (alkohol, tobakk, snus, narkotika) er forbudt for deltakere.
Generelt skal ledere utvise måtehold og hensyn både med alkohol og tobakk, spesielt der det er
barn til stede. Turleder kan nedlegge forbud mot alkohol og tobakk også for ledere, dersom det
finnes nødvendig.
Det oppfordres til å vise måtehold ved kjøp og inntak av godteri og energidrikker. Turleder kan
nedlegge forbud mot godteri og energidrikker dersom dette finnes hensiktsmessig for eksempel
av hensyn til nattero. Hva som regnes som «energidrikk» i henhold til denne bestemmelsen
fastsettes av turleder.
6. Reaksjoner
Dersom deltakere opptrer i strid med disse regler, kan turleder sammen med styrets leder
beslutte en hensiktsmessig reaksjon som i ytterste konsekvens kan gå ut på at deltakeren sendes
hjem for egen regning (da i følge med en voksen).
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