Každý účastník je povinný respektovat tyto Podmínky účasti a Táborový řád!
Závažné porušení může vést k vyloučení z akce!
Podmínky účasti
Příjezd a Registrace
Příjezd je možný od středy 5.8.2019 (odpoledne). Se stavbou stanů (přístřešků) vyčkejte na instrukce od
organizačního týmu. Od pátku 18.00 budou auta vpouštěna pouze na plácek za bránu a jen pro rychlé
vyložení nákladu. Registrace na místě běží od čtvrtka odpoledne do páteční večeře. Další možnost bude v
sobotu ráno do konce nácviku. Nepotvrzení registrace může vést k vyloučení z akce!
Příprava akce
Pokud máte možnost, dorazte již ve středu, nebo ve čtvrtek ráno. Vzhledem k tomu, že organizační tým je
poměrně úzký, oceníme pomoc se stavbou kulis a přípravou tábořiště. Čím více bude pomocníků, tím
hezčí bude výsledný dojem z prostředí a více si akci užijete.
Děti
Není nutné provádět samostatnou registraci dětí, které se neúčastní bitvy. Rodiče (doprovod) však mají
plnou odpovědnost za své (svěřené) děti. Účast nezletilých v bitvě je možná od 15 let, ale pouze se
samostatnou registrací účastníka, písemným souhlasem rodičů (zákonných zástupců) a pouze v podpůrné
(tzn. Nebojové) roli (Lazaret, obsluha děla a pod.).
Kostýmová povinnost
Po dobu trvání akce je každý účastník povinen nosit historický oděv odpovídající konci 15. století. Nejsou
dovoleny žádné viditelné moderní součásti oděvu ani vybavení. Stany obsahující moderní vybavení musí
zůstávat uzavřeny po celou dobu akce.
Alkohol a kouření
Suchý zákon pro bojující platí od páteční půlnoci až do skončení druhé sobotní bitvy. Respektujte noční
klid a sebe navzájem.
Kouření je povoleno za budovou WC na označeném místě (můstek nad příkopem). Kouření mimo toto
určené místo je přísně zakázáno!
Úklid tábořiště a odjezd
Před odjezdem je každý povinen uklidit své tábořiště. Účastníkům budou při registraci na požádání vydané
pytle na odpadky. Místo pro naplněné pytle bude označeno (roh hradeb a budovy WC). Sláma musí být
navrácena na určené místo (parkoviště za zadní bránou hradu). Organizátoři uvítají pomoc při úklidu
akce (zejména od členů Fähnlein Rattenschwnz), včetně pomoci při úklidu kuchyně!
Auta budou vpuštěna do prostoru hradu po ukončení akce v neděli po 9.00 h. Před tímto termínem je vjezd
povolen pouze ve zvláštních případech a pouze do prostoru před hradní hospodou (tzn. ne na nádvoří, ani
před špejchar).

Táborový řád
1. Tato akce je akcí vojenskou. Každý se musí chovat náležitě tomu.
2. Nejvyšší autoritou je Hauptmann a následně důstojníci.
3. Hauptmann a důstojníci se starají vojenské aktivity a chod tábora.
4. Každý účastník je součástí vojenského ležení a musí respektovat povely Hauptmanna a důstojníků.
5. Každý se musí starat o svůj vzhled, své zbraně a vybavení. Zbraně a zbroj se nesmí volně povalovat.
6. Každý je povinnen mít své tábořiště uklizené a prezentovatelné.
7. Je zakázáno odkládat osobní věci na veřejných místech. Zvlášť nádobí v kuchyni a na jídelních stolech.
8. Každý má právo vznést vhodným způsobem stížnost. Stížnosti budou dle závažnosti posuzovány
důstojníky nebo Hauptmannem.

