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Algemeen
• Naast dit reglement worden er kampregels gemaakt door het co-team. Deze worden
voorafgaand of tijdens het kamp kenbaar gemaakt.
• Vanzelfsprekend wordt van alle deelnemers en medewerkers verwacht dat zij zich houden aan
dit reglement, aanvullende kampregels, het huishoudelijk reglement van kampterrein
Beundersveld en wet- en regelgeving vanuit het bevoegd gezag.
• De wedstrijd wordt gejureerd door een onafhankelijke jury. Jureren gaat conform een
juryformat met bijbehorende puntenverdeling. Deze is voorafgaand aan de RSW te vinden op de
site. De uitslag is leidend, hierover wordt niet gecorrespondeerd.
Deelname
• De minimale patrouillegrootte is vier deelnemers. Ook na een evt. vertrek van een scout tijdens
de RSW.
• De maximale patrouillegrootte is zeven deelnemers.
• De patrouilleleden zijn allen als scout ingeschreven bij Scouting Nederland.
• De leeftijd is minimaal 10 jaar, gerekend vanaf de eerste dag van de RSW.
• De maximale leeftijd is 15 jaar, gerekend tot en met de laatste dag van de RSW.
• Alle patrouilles en patrouilleleden zijn ingeschreven bij de organisatie op het moment van de
start van de RSW
• Van alle patrouilleleden zijn bij de organisatie alle relevante gegevens bekend, te weten; NAW,
telefoonnummers van de ouders/voogden, medische beperkingen, medicijngebruik, diëten en
allergieën.
Inmenging en voorkomen fraude door medewerkers en/of leiding.
•
•

•

•
•
•

Het is medewerkers en/of leiding niet toegestaan om scouts op enige wijze te helpen gedurende
de wedstrijd waardoor de betreffende patrouille een oneigenlijk voordeel verkrijgt.
Wanneer een scout of patrouille een hulpvraag heeft dan kan deze terecht bij de
subkampleiding, de organisatie van het betreffende programmaonderdeel of het Co-team. Alle
andere medewerkers en/of leiding sturen scouts bij het ontvangen van een hulpvraag door naar
deze partijen.
Wanneer wordt vastgesteld dat personen of patrouilles een oneigenlijk voordeel hebben
verkregen behoudt het Co-team zich het recht voor de betreffende patrouille te diskwalificeren
en/of punten in mindering te brengen.
Het is niemand anders dan de subkampleiding van het betreffende subkamp, het Co-Team en de
jury toegestaan het kampterrein van scouts te betreden.
Alle andere medewerkers en/of bezoekers vragen eerst toestemming aan de subkampleiding of
het betreden van een kampterrein is toegestaan.
Wanneer er door jury of Co-Team wordt geconstateerd dat een medewerker of leiding van een
patrouille ongeoorloofd een kampterrein van een scoutspatrouille betreedt, kan door het CoTeam ten aller tijden worden besloten om deze leiding of medewerker van het terrein te
verwijderen.

Afvaardiging naar de LSW
•
•
•
•

Jaarlijks wordt door de organisatie van de landelijke scoutingwedstrijden (LSW) kenbaar
gemaakt hoeveel patrouilles RSW Twenteland mag afvaardigen naar de LSW. De RSW
Twenteland probeert altijd het maximale aantal patrouilles af te vaardigen naar de LSW.
Per scoutinggroep kan maximaal 1 patrouille worden afgevaardigd naar de LSW.
De uitslag van de wedstrijd bepaalt welke patrouilles worden afgevaardigd naar de LSW.
Wanneer een scoutinggroep een patrouille mag afvaardigen omdat zij het voorgaande jaar de
LSW hebben gewonnen, dan staat dit volledig los van afvaardiging vanuit de RSW Twenteland.

Veiligheid
•

•
•

Voor de RSW Twenteland is een veiligheidsplan beschikbaar. Hierin staan procedures voor o.a.
persoonlijke ongevallen, brand, extreem weer en ontruiming. Van medewerkers wordt verwacht
dat ze kennis hebben genomen van het veiligheidsplan.
Er is tijdens de RSW 24/7 een EHBO post actief. Zij dragen zorg voor medische zorg tijdens het
kamp.
Wanneer er tijdens of na de opbouw van het kampterrein een onveilige situatie ontstaat, zal de
jury hiervoor een herstelaanwijzing doen richting de patrouille en de subkampleiding. Deze
herstelaanwijzing moet worden opgevolgd door de patrouille. Er mag geen gebruik worden
gemaakt van de onveilige situatie tot deze hersteld is. De herstelaanwijzing wordt gecontroleerd
door de subkampleiding en/of jury.

Verzorging en gezondheid
•

•

•

•

Bederfelijke waren moeten dusdanig zijn opgeborgen dat ze door temperaturen niet kunnen
bederven. Dit kan door het meegeven van koelboxen, koelelementen, bevroren producten of
het voorzien in lang houdbare producten. Dit is de verantwoordelijk van de eigen scoutinggroep.
De jury zal tijdens beoordelingen controleren op voedselveiligheid. Wanneer producten volgens
de jury en Co-Team niet meer eetbaar zijn, zullen deze in beslag worden genomen. Er wordt
contact opgenomen met de leiding om te zorgen voor vervanging van de betreffende
etenswaren.
Voldoende en goed eten & drinken tijdens een weekendkamp is belangrijk. We gaan er van uit
dat leiding voldoende eten & drinken meegeeft aan de deelnemers voor de volledige periode.
Mocht dit niet afdoende zijn dan ondersteund de organisatie hierin, in afstemming met de
leiding van de deelnemers.
Er wordt door subkampleiding, jury en co-team gelet op hygiëne tijdens het kamp. Hiertoe
worden faciliteiten regelmatig schoongemaakt, wordt voorzien in gebruiksartikelen
(toiletpapier, zeep etc) en wordt gelet op hygiëne bij deelnemers.

Ongewenst gedrag
•

•

Bij ongewenste gedragingen behoudt het Co-team zich het recht voor om deze personen met of
zonder waarschuwing naar huis te sturen en/of een betreffende patrouille te diskwalificeren.
Restitutie van het deelnemersgeld is hierbij niet mogelijk.
Wanneer er door ongewenste gedragingen schade ontstaat aan materialen en/of eigendommen
van een ander, dan zal deze schade worden verhaald op de veroorzaker(s).

Roken, alcohol en drugs
•
•
•

Het gebruik en bezit van alcohol door deelnemers is niet toegestaan. Op alcoholgebruik door
medewerkers (18 jaar of ouder) is het alcoholbeleid van scouting Nederland van toepassing.
Roken door deelnemers is niet toegestaan. Roken door medewerkers mag alleen buiten het
zicht van jeugdleden.
Het gebruik en bezit van van drugs door deelnemers en medewerkers is niet toegestaan.

Brandveiligheid
•
•

•

•

•

De organisatie en het kampterrein verzorgen voldoende kleine blusmiddelen.
Het is, gezien de kans op een (natuur)brand op het kampterrein, ten strengste verboden om op
een onveilige wijze met vuur of vuurbronnen om te gaan, dusdanig dat dit (mogelijk) een brand
tot gevolg kan hebben.
Wanneer wordt vastgesteld dat personen of patrouilles onveilig met vuur of vuurbronnen
omgaan, zullen de betreffende personen zonder waarschuwing naar huis worden gestuurd
en/of zal de patrouille worden gediskwalificeerd. Eventuele schade zal worden verhaald op de
veroorzaker(s).
Voor gasinstallaties waarop gekookt wordt zijn de volgende eisen gesteld, conform huidige weten regelgeving (BGBOP);
o Gasslangen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar, tenzij de slang een andere levensduur
aangeeft en in goede staat verkeerd.
o Op gasslangen mogen geen droogtescheuren, verkleuringen of verdroging zichtbaar zijn.
o Van gasflessen mag de keuringstermijn niet verstreken zijn.
o Het reduceerventiel of de gasdrukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
Wanneer er gasflessen, gasslangen of reduceerventielen aan worden getroffen die niet voldoen
aan de gestelde eisen is het gebruik hiervan niet toegestaan. Er zal er contact op worden
genomen met de leiding voor vervanging.

Verzekeringen
•

•

Als lid van Scouting Nederland valt een jeugddeelnemer onder de WA- en ongevallenverzekering
van Scouting Nederland. Deze verzekering is secundair; dat betekent: aanvullend op de
eigen WA- en ongevallenverzekering. Dit betekent dat altijd eerst de eigen verzekering
aangesproken wordt en in tweede instantie een beroep gedaan kan worden op de verzekering
van Scouting Nederland.
Regio Twenteland is slechts aansprakelijk voor schade, zoals verlies, diefstal of beschadiging
aan goederen van de deelnemer wanneer dit aantoonbaar te wijten is aan opzet of grove
nalatigheid van de organisatie en/of Scouting Nederland.

Beelden en media
•

•

•

Tijdens het evenement worden door de RSW organisatie foto’s en video’s gemaakt van alle
activiteiten en deelnemers. Een gedeelte van de opnames wordt door de organisatie gedeeld via
diverse media. Door inschrijving geeft de deelnemer aan de RSW organisatie akkoord te gaan
met deze opnames en het delen van dit materiaal op diverse media.
Wanneer een deelnemer niet vastgelegd wil worden op foto of film dan kan hij/zij dit aangeven
door een mail te sturen aan de organisatie. De organisatie zal vervolgens maatregelen nemen
om te voldoen aan de wens van de deelnemer.
o De organisatie geeft namen van de betreffende deelnemers en patrouille door aan de
fotografen.
o Deelnemers die zich melden bij de organisatie kunnen rode stickers ophalen. Door deze
herkenbaar te dragen zijn deze deelnemers voor fotografen herkenbaar alszijnde
personen niet niet willen worden vastgelegd.
o Aan de betreffende deelnemers wordt gevraagd dit zelf actief aan te geven aan
fotografen.
o Mocht ondanks de genomen maatregelen onverhoopt toch een beeld van de
betreffende deelnemer online verschijnen dan halen we deze op verzoek z.s.m. offline,
of wordt de betreffende deelnemer onherkenbaar in beeld gebracht.
Deze regels zijn enkel van toepassing op foto’s en video’s die in opdracht van of door de RSW
organisatie worden gemaakt. De organisatie heeft geen controle over andere (prive-)opnames
die gemaakt worden door andere deelnemers of derden.

