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Huisregels Stichting Tour de Fris








Een ieder dient zich te houden aan de normen en waarden van St. Tour de Fris.
Iedereen houd zich aan de regels van de camping.
Er wordt met respect met elkaar omgegaan. Dit zowel tijdens de voorbereiding, onderweg en op de
campings.
Als er problemen zijn wordt dit bespreekbaar gemaakt.
Van de deelnemers en vrijwilligers wordt ook verwacht dat zij helpen bij de dagelijkse klussen op de
campings. (oa banken en tafels sjouwen, catering en eettent helpen afbreken etc.)
Onder het eten is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan.
Dagindeling TdF-week:
-

07:00 opstaan
08:00 ontbijt
Samen afwassen/opruimen
Bakken inleveren (na het ontbijt)
Bouwploeg helpen afbreken
09:30 vertrek fietspeloton
Bouwploeg breek verder camping af en reist door naar volgende camping
Na aankomst fietspeloton. Eerst soep eten en dan bagagebakken uitladen
Diner
Samen afwassen/opruimen
Avondprogramma

-

22:00 Moeten de deelnemers in hun eigen tent liggen

Huisregels fietspeloton












De voorste motorfiets is leidend, zowel in het tempo en de route.
Deze motorfiets wordt nimmer ingehaald, niet door deelnemers of begeleiders.
De voorste begeleider wordt nooit door een deelnemer is gehaald.
Het is verplicht om je handen aan het stuur te houden.
Het is verboden om tijdens het fietsen met je mobiel bezig te zijn, foto’s te maken of muziek te luisteren.
We rijden een prestatietocht, het is geen wedstrijd.
Langzamere rijders worden geholpen om de groep bij te houden.
Bij een calamiteit onderweg wordt er door iedereen gestopt.
Bij het besluit om de etappe te stoppen, stapt iedereen af.
Te allen tijde worden de plaatselijke verkeersregels gerespecteerd.
Verzoeken vanuit de groep worden niet genegeerd maar pas na overleg met de achterste begeleider actie op
ondernomen.
Commando’s per portofoon of per hand worden mondeling en evt. door fluitsignalen aan de deelnemers
doorgegeven. Geef zoveel mogelijk door.
De aanwijzingen van de begeleiders moeten ten allertijden worden opgevolgd.
Het peloton vertrekt (na elke stop) pas na een signaal van de achterste begeleider.

