Huisregels weekenden

Beste deelnemer,
Een vakantie of een weekend met N-Joy moet voor iedereen leuk en gezellig zijn.
Je bent ff weg en wilt dus een ontspannen tijd hebben, geen zin in gezeur……… Dus, om alles zo soepel mogelijk
te laten verlopen, vind je hieronder onze huisregels.

 Je begeleider is er altijd voor je als er iets met je is,
dus ook ‘s nachts.
 Je behandelt je groepsgenoten en begeleiders met respect.
 Lichamelijk geweld is ten alle tijden ten strengste verboden.
 Spullen van een ander mag je alleen gebruiken wanneer je daar toestemming
voor hebt.
 Je gebruikt spullen waar ze voor bedoeld zijn.

 Eten, slapen en opstaan gebeurt op gezamenlijk afgesproken tijden.
 Je mag ’s ochtends vanaf 8.00u uit je slaapkamer komen en het is tot
9.00uur stil in het huisje.
 Tijdens het eten luister je naar anderen, laat je anderen uitspreken en blijf je
rustig aan tafel tot iedereen klaar is.
 Mobiele telefoons mogen meegenomen worden. Het is echter niet de
bedoeling dat er tijdens activiteiten gebruik van word gemaakt.
 DS-en en PSP-’s worden ‘s nachts door de begeleiding bewaard. Overdag
mag je deze alleen in het huisje of in de bus gebruiken, nooit tijdens een
activiteit.
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Huisregels weekenden

 Je mag niet meer dan €5,- per weekend meenemen en/of uitgeven.
 Het is NIET de bedoeling zelf snoep mee te nemen naar het weekend.
 Als je iets wilt kopen bespreek je dit eerst met je begeleider.
 Het zakgeld mag je gebruiken voor snoep dat je tijdens het weekend kunt
delen, het spelen van spellen in de gamehal of een souvenir voor thuis.
 Roken mag alleen als dit ook van je ouders mag en dit doen we altijd buiten.
 Koffie mag door jongeren gedronken worden vanaf 15 jaar.
 Energy-drinks, alcohol, (soft-)drugs en wapens zijn niet toegestaan.
 Aan het begin van het weekend bespreek je het programma voor dat
weekend.
 Aan het eind van het weekend bespreek je samen het programma voor de
volgende keer.
 Als je tussendoor iets wilt eten of drinken vraag je dit even.
 Als je naar buiten wilt maak je hierover afspraken met je begeleider.
 Houd je aan de regels die op het park of de camping gelden.
 Houd je aan de regels die je binnen jouw groep hebt gemaakt.
 Je kunt alles bespreken, voorstellen en overleggen met je groep en
begeleiders. Uiteindelijk ligt de beslissing bij de begeleider.
Bij N-Joy proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met jouw wensen. Je zit echter wel in een groep,
dus je zult ook rekening moeten houden met je groepsgenoten. We hebben respect voor jouw mening en voor
wie je bent, we verwachten dat je dit ook voor een ander hebt.
Heb je vragen over de huisregels, dan mag je die altijd stellen. We leggen ze je graag uit.
We hopen dat je een toffe tijd gaat hebben!

Groeten,
Team N-Joy
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