
Spookregels: 
 
● Inschrijven kan individueel of per groep van maximaal 8 personen. Bij individuele inschrijving wordt  
   je door de organisatie ingedeeld in een groep. 
 
● Inschrijfgeld: 
   € 8,00 /persoon voor personen ouder dan 14 jaar. 
   € 6,00 /persoon t/m 14 jaar.  
 
● Inschrijfgeld vooraf per bank te betalen NL10INGB0007697081 t.n.v. Stichting Jong Nederland  
   Lutterade onder vermelding “Halloween 2018”, waarbij geldt dat uw inschrijving pas definitief is als  
   wij uw inschrijfgeld hebben ontvangen. 
 
● Bij inschrijving van groepen bestaande uit kinderen t/m 14 jaar dient er minimaal 1 volwassenen mee  
   te lopen.  Advies leeftijd deelnemers 8 jaar. 
 
● Deze tocht loopt iedereen op eigen risico; Door deelname aan de tocht verklaart iedereen zich 
   hiermee akkoord en de organisatie te vrijwaren van iedere vorm van aansprakelijkheid ! 
   Verder raden wij personen met medische klachten of te verwachten klachten zoals hoge bloeddruk, 
   hart- en vaatklachten niet aan deze  tocht deel te nemen. 
 
● Tijdens de tocht niets verplaatsen en/of verwijderen. 
 
● Absoluut géén lichtgevende voorwerpen meenemen. Dus zaklampen, aanstekers en andere  
   lichtgevende voorwerpen thuis laten. 
 
● Gooi geen papier en/of ander afval onderweg weg en laat de natuur met rust breek geen takken enz. af. 
 
● Houdt afstand tot de voorgaande groep. 
 
● Het nuttige van alcoholische dranken en roken in het bos is verboden! 

 
● Het niet opvolgen van deze spookregels en/of aanwijzingen van de organisatie leidt tot uitsluiting van  
   verdere deelname aan de tocht. 
 
● Het is verboden de spoken aan te raken. 
 
● Na afloop of als u tussentijds stopt met de tocht dient u zich af te melden bij de organisatie op de  
   startlocatie (Hubertushuis – Jan Willenstraat 1 te Geleen).  
   Voor noodgevallen onderweg zijn wij bereikbaar onder telefoonnummer 06-53 33 60 55 
 
● Pampers zijn geen overbodige luxe. 
 
● De tocht gaat onder alle weersomstandigheden door; Bij afmelding geldt dat er geen restitutie van 
   betaalde inschrijfgelden zal plaats vinden. Bij afmelding door force majeure (duidelijk schriftelijk aan 
   de organisatie medegedeeld) beslist het organisatiecomité over terugbetaling van inschrijfgelden. 
 
● Tijdens het evenement kunnen er foto en filmopnames gemaakt worden en het is u bekend dat  
   wij deze voor publiciteitsdoeleinden kunnen gebruiken. Indien u hier bezwaar tegen hebt dient u   
   dit op het inschrijfformulier kenbaar te maken. 

 
Wie nu nog geen angst kent, zal deze avond wel angst ondervinden. 
 

          
          
  De organisatie: 
  
  Jong Nederland Halloween 
 
  en overige vrijwilligers       
 
    
   
 


