Algemene voorwaarden voor deelname
1. Deelname is alleen mogelijk voor personen van 18
jaar en ouder. Vrijstelling van deze leeftijdsgrens is
alleen mogelijk met toestemming van het bestuur.
2. Alle deelnemers dienen zich in te schrijven. Dit geldt
ook voor de organisatie.
3. Bij inschrijving is het inschrijfgeld verschuldigd aan
Stichting Emphebion. Dit geld moet vóór aanvang van
het live volledig betaald zijn.
4. Bij betaling na 1 Maart (lentelive), 1 Juli (zomerlive)
of 1 November (winterlive) kan alleen nog contant aan
de poort betaald worden. Bij inschrijving aan de poort
geldt een extra toeslag.
5. Afmelding is alleen mogelijk bij Marjolein Prijs, tel.
0182-388146. Bij afmelding vóór 1 April (lentelive), 1
Augustus (zomerlive) of 1 December (winterlive)
worden € 10,00 administratiekosten in rekening
gebracht. Bij afmelding na 1 April (lentelive), 1
Augustus (zomerlive) of 1December (winterlive) is het
inschrijfgeld onverminderd verschuldigd.
6. Bij nog verschuldigde bedragen na het evenement
geldt dat incassokosten voor rekening van de
deelnemers zijn.
7. Deelname is alleen mogelijk voor personen die
geestelijk en fysiek in goede gezondheid verkeren.
Emphebion gaat er vanuit dat deelnemers een goede
conditie hebben zodat ze zonder problemen deel
kunnen nemen aan de activiteiten.
8. Wijzigingen in de medische gegevens moeten
uiterlijk bij aanvang van het evenement gemeld
worden.
9. Bij onvolledige of onjuiste opgave van medische
gegevens is de organisatie van verdere
aansprakelijkheid gevrijwaard.
10. Wapens en wapenrustingen dienen het hele kamp
door veilig te zijn. Dit houdt in dat je er niemand mee
kan beschadigen en dat door je wapenrusting ook
geen latex wapens beschadigd kunnen worden. Pas
dus op met metalen bepantsering! De veiligheid van
wapens en uitrusting wordt beoordeeld door de
wapenmeester.

11. Controle van wapens en wapenrustingen vindt bij
aanvang van het evenement plaats. Afgekeurde
spullen mogen niet in het spel gebruikt worden. Ook
tijdens het evenement kan controle plaatsvinden.
12. Het is niet toegestaan om vuurwerk of andere
zaken waarbij "open vuur" een rol speelt in het spel te
betrekken. Dus geen vuurspuwen, geen bommetjes,
olielampjes tegen muggen op de slaapruimte en ook
geen lampjes om de bossen mee in te nemen op
waxinelichtjes.
13. Het maken van een kampvuur is alleen toegestaan
met toestemming van de organisatie.
14. Roken binnen in de accommodatie is toegestaan in
één of meerdere daarvoor aangewezen gedeelten.
Roken in het bos kan op last van de brandweer
verboden worden.
15. Muziek binnen de accommodatie wordt door de
organisatie verzorgd. Het is niet de bedoeling om
binnen zelf je eigen cd’s en bandjes te draaien.
16. Het zelf maken van muziek met muziek
instrumenten is wel toegestaan, het wordt zelfs op prijs
gesteld.
17. Om het evenement betaalbaar te houden wordt
van een ieder een bijdrage verwacht in het schoon en
netjes houden van de accommodatie. Dit geldt zowel
tijdens het evenement als bij het opruimen na afloop.
18. Voertuigen dienen volgens aanwijzingen van de
organisatie geparkeerd te worden op een wijze die
voor overig verkeer zo min mogelijk hinder bezorgt.
19. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij of zij
een passend fantasie rollenspel kostuum draagt.
20. Maak geen gebruik van bekende bestaande
religieuze symbolen . Denk hierbij aan pentagrammen,
christelijke kruizen, swastika's of andere symbolen
waar mensen aanstoot aan kunnen nemen.
21. Het wordt niet op prijs gesteld indien je, je
discriminerend opstelt ten aanzien van medespelers of
op andere wijze het spel bederft.
22. Alle vermelde prijzen en data zijn onder
voorbehoud.

Tijdens het evenement dienen eventuele aanwijzingen van de organisatie te worden
opgevolgd. Emphebion is niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal, verlies of andere
derving van speelgenot tenzij anders geregeld binnen de Nederlandse wet.

