REGLEMENT FOR GYMNASTER PÅ EUROGYM 2018
Turen til Eurogym er lagt opp i regi av Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF).
Gymnastene reiser derfor IKKE som privatpersoner, men som representanter for sin
turnforening, NGTF og Norge. Dette reglement gjelder derfor for hele turen. Alle skal bidra til
at samtlige deltakere får et stort faglig og sosialt utbytte.

1.

Vis hensyn på buss/tog/fly.

a)

Ikke rote

b)

Ikke bråke/forstyrre andre deltakere

2.

Respekter lederen for din klubb.

a)

Si alltid fra hvor du går, leder skal alltid vite hvor du er

b)

Ha alltid med leders telefonnummer

c)

Godta et nei fra reiseleder

3.

Gå aldri alene.

a)

Gå minimum tre og tre i følge.

b)

Vær varsom i møte med fremmede

c)

Ta vare på hverandre

d)

Ta vare på dine verdisaker

4.

Respekter de andre i troppen.

a)

Delta på alle workshops

b)

Vær klar for oppvisning minst 45 minutter før oppvisningen starter

c)

Alle turner uten smykker og tyggis

d)
Det skal være ro på skolen mellom kl. 23.00 og 07.00, vær derfor alltid tilbake på
skolen i god tid før kl 23.00 dersom ikke annet er avtalt
e)

Hold orden på tingene dine

5.

All bruk av rusmidler er totalforbudt.

6.

Vis vanlig folkeskikk, og følg gjeldende lover og regler på stedet.

7.

Alle oppmøtetider må overholdes presist.

8.

Alle deltar i defilering med Norges-antrekket.

Brudd på reglementet vil få konsekvenser for gymnasten, og alvorlige brudd kan føre til
hjemsendelse på foresattes/egen regning. Foreldre/foresatte vil bli kontaktet.

------------------------------------------------------------------------------------------

Har gymnasten noen allergier eller sykdommer/problemer reiseleder bør vite om?
Noter her:
________________________________________________________________

Kontaktinformasjon pårørende
Navn:
Telefon:

Vi har gjennomgått reglementet for Eurogym 2018 og aksepterer betingelsene og
konsekvensene ved brudd på reglement, da spesielt evt. hjemsendelse. Utøver får heller
ikke reise før dette reglement er underskrevet og returnert til Norges Gymnastikk og
Turnforbund.
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………………………………….

Underskrift gymnast

Underskrift foresatt

