SPEELTUINVERENIGING PHILIPSDORP

Verjaardagsfeestjes, picknick, etc.
De speeltuin is natuurlijk een prachtige locatie voor een verjaardagsfeestje of picknick met uw kinderen, vrienden of
familie.
1. Een verjaardagsfeestje of picknick mag dan ook op de speeltuin gehouden worden binnen de normale
openingstijden. Hier wijken we niet van af. U organiseert het feestje helemaal zelf, de speeltuinvereniging blijft hier
buiten zolang u zich houdt aan alle regels in dit reglement.
2. U betaalt de normale entreeprijs aan de kassa.
U hoeft niet perse vooraf te reserveren maar dit wordt wel door ons op prijs gesteld.
Bij onverhoopt slecht weer kan het zijn dat ondanks uw reservering de speeltuin gesloten blijft.
Bij twijfel kunt u even bellen naar 06-38378081.
3. U kunt alleen gebruik maken van de speeltuin, de binnenruimte kan niet door u gehuurd en/of benut worden.
Ook is de keuken niet voor u toegankelijk en kan er geen beroep worden gedaan op koelen, verwarmen, heet water
etc. Een uitzondering hierop maken we voor babyvoeding.
4. U kunt gratis gebruik maken van een beperkt aantal tafels en stoelen, dit op advies van een van onze
medewerkers (er zijn ook altijd andere mensen in de speeltuin die graag een tafel met stoelen gebruiken). Tafels en
stoelen kunnen vooraf nooit gereserveerd worden.
5. U mag zelf uw eten en drinken meebrengen naar de speeltuin. Open vuren, barbecueën (hetzij kolengestookt, gas
of elektrisch) zijn niet toegestaan.
6. Na afloop van uw feestje bent u verplicht om de tafels en stoelen schoon terug te zetten in het schuurtje (vraag
eventueel een doekje aan het loket).
Controleert u na afloop van het feestje ook nog even uw directe omgeving op zwerfafval dat mogelijk is veroorzaakt
door uw aanwezigheid, (alle kinderen laten wel eens wat slingeren).
7. Wij verplichten u om het door uzelf veroorzaakte afval uit uw zelf meegebrachte spullen mee huiswaarts te
nemen. Eventueel kunt u uw afval deponeren in de ondergrondse afvalcontainer aan de overkant van de straat.
U kunt hiervoor aan het loket het pasje vragen en eventueel een vuilniszak.
8. Het nuttigen van alcoholische dranken en drugsgebruik op de speeltuin is niet toegestaan.

En onze vrijwilligers doen het ook inderdaad allemaal onbetaald vrijwillig,
belast hen dus niet met allerlei werkzaamheden waarvoor u zou kunnen denken
dat ze betaald worden want dat is dus niet zo! (TAFELS EN STOELEN
WEGZETTEN, ANDERE ROMMEL OPRUIMEN).

