Algemene voorwaarden New Wine NEXT 2021
Aanmelding
-

-

De aanmelding vind plaats via New Wine NEXT. De ouder/verzorger van de deelnemer moet
akkoord gaan met de aanmelding, is verplicht de algemene voorwaarden te lezen en de
voorwaarden voor het kamperen. De ouder/verzorger ondertekent de voorwaarden.
De kosten van €199,- worden afgeschreven van het IBAN rekeningnummer dat is opgegeven.
De afschrijving vindt plaats zodra wij weten dat het evenement doorgaat.

Aansprakelijkheid en overtredingen
-

Mocht een deelnemer van het evenement kosten maken door beschadiging van materiaal
van New Wine of anderszins, dan worden die kosten verhaald op de ouder/verzorger.
Mocht een deelnemer vanwege overtreding van regels of wangedrag weggestuurd worden,
dan moet ouder/verzorger beschikbaar zijn om deelnemer op te halen van het
festivalterrein. Ouder/verzorger is op de hoogt van geldende regels voor het evenement.

Afgelasting
-

Terugtrekking van de organisatie: New Wine behoudt de mogelijkheid het event te allen tijde
af te gelasten, in verband met door covid19 heersende maatregelen.
Als het evenement door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan of bemoeilijkt
wordt kan zowel de organisatie als de deelnemer het contract beëindigen.

Kampeervoorwaarden
-

-

Deelnemers mogen alleen kleine slaaptentjes meenemen met een afmeting van maximaal 3
bij 3 meter. Caravans, campers en grote bungalowtenten zijn niet toegestaan in verband met
veiligheid en overzicht.
Deelnemers slapen met maximaal 2 personen in een tent.
Het is verboden om gasflessen, gasfornuizen, BBQ’s en andere vormen van open vuur te
hebben op het kampeerterrein.

Lees ook de specifieke voorwaarden voor deelname.

Speciale Voorwaarden voor deelnemers New Wine NEXT 2021
Algemene regels
-

-

-

Je verklaart deze voorwaarden gelezen te hebben en je belooft om je hieraan te houden, als
dit niet gebeurt heeft NEXT het recht om je weg te sturen.
Als er onduidelijkheid ontstaat over de uitleg van een bepaalde regel, dan bepalen NEXT
teamleden of leden van het veiligheidsteam de uitleg van de regel.
Wanneer er een situatie ontstaat die niet in de algemene voorwaarden is opgenomen, dan
wordt die situatie beoordeeld door NEXT teamleden of leden van het veiligheidsteam in de
geest van de algemene voorwaarden, daar is geen discussie over mogelijk.
Je luistert te allen tijde naar de smallgroup leider of naar andere vrijwilligers als die je iets
opdragen. Je luistert te allen tijden naar NEXT teamleden of leden van het veiligheidsteam als
die je iets opdragen.
NEXT is niet verantwoordelijk voor schade aangericht door deelnemers, je dient hiervoor zelf
een WA verzekering te hebben (dit kan via je ouders.)

Veiligheid
-

-

-

-

Het veiligheidsteam is te allen tijde verantwoordelijk. Als er iets is op gebied van veiligheid
dien je hen in te lichten of een kernteamlid van NEXT. Je dient te allen tijde te luisteren en te
doen wat je wordt opgedragen.
Alcoholische dranken, tabak, lachgas, drugs en andere verdovende middelen zijn niet
toegestaan. Als je betrapt wordt op het bezit van één van deze zaken zal je weggestuurd
worden. Ook seksuele handelingen zijn niet toegestaan, ook hiervoor geldt dat betrapt
worden resulteert in wegsturing.
Illegale acties zijn uiteraard verboden, het hebben van wapens en messen is verboden, zo
ook bedreiging, vandalisme, racisme, discriminatie, etc. Als je betrapt wordt zal je
weggestuurd worden. Wij hebben bij wet toestemming om illegaliteit te melden bij de
politie.
Van het terrein afgaan is niet toegestaan.
Voor de veiligheid is het niet toegestaan om te kamperen in een caravan of camping. Alleen
kleine slaaptentjes (3x3) zijn toegestaan. In deze tentjes slapen maximaal 2 personen.
Open vuur, gasflessen en BBQ zijn niet toegestaan. Ook mag je geen gasbrander of
kooktoestel meenemen. Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Tijdens de conferentie kunnen er extra veiligheidsregels worden opgesteld (bijvoorbeeld
vanwege hitte of droogte) en die regels moeten te allen tijden worden nageleefd.
Het is vanaf 24.00 tot 07.00 stil op het kampeerterrein. Respecteer dat tieners en leiding hun
slaap nodig hebben. Het veiligheidsteam surveilleert en handhaaft ’s nachts.
Het is niet toegestaan om bij elkaar in de tent te komen. Je kunt elkaar ontmoeten op het
festivalterrein en buiten.
Je draagt te allen tijde je polsbandje.
Je gaat respectvol om met eigendommen van NEXT, zoals stoelen, banken, geluidsapparatuur
en dergelijke. Bij vernieling zal je weggestuurd worden en de schade zal op je ouders
verhaald worden.

Liefde en respect
-

Je let op elkaar en zorgt voor elkaar. Je behandelt elkaar met liefde en respect ongeacht ras,
geslacht, geaardheid, kerkelijke achtergrond of wat voor reden dan ook.
Je pest niet, je scheldt niet, je let op je taalgebruik.
Kleding: je hebt op het festivalterrein bedekkende kleding aan. Je draagt minimaal een
(mouwloos) shirt of top en een korte broek. Geen zwemkleding.
We slapen en zijn dus stil tussen 24.00 en 07.00 uur. Zet geen wekker voor die tijd, maak
geen lawaai in die tijd, maak anderen niet wakker. Het festivalterrein is dicht.
Ga respectvol om met de eigendommen van anderen. Raak geen eigendommen van anderen
aan zonder hun toestemming.
Maaltijden: we eten in shifts, drie keer per dag. Het staat je vrij om tussendoor te eten en te
drinken wat je wilt, je kunt snacks en frisdrank kopen in de cateringtent. Je bent verplicht om
bij alle drie de maaltijden aanwezig te zijn en bij elke maaltijd ook wat te eten, ook als je
geen trek hebt. We gaan respect vol om met eten, we verspillen niet (dus schep je bord niet
onnodig vol om een groot deel weg te moeten gooien), we gooien niet met eten. Eten is een
gave van God.

Programma
-

-

-

-

-

Je bent verplicht om deel te nemen aan alle onderdelen die worden aangeboden, behalve
het facultatieve ochtendprogramma. De verplichte onderdelen zijn: de ochtenddienst en de
avonddienst, de NEXT challenge, drie seminarrondes per dag en het avondprogramma in de
lounge.
Bij de seminarrondes kun je kiezen uit 3 seminars en 1 workshop. Ook is er regelmatig een
sportieve optie.
Drie keer per dag is er smallgroup tijd. In deze tijd ben je samen met je smallgroup. Jullie
kunnen gespreksvragen beantwoorden, maar een spelletje doen of gewoon even samen
chillen in de zon is ook een optie. Je smallgroupleider bepaalt dit.
Vrije tijd: er is wat vrije tijd rondom de maaltijden en ’s middags. Tijdens die vrije tijd moet je
je nog steeds houden aan de regels. Let zelf goed op de tijd, je moet op tijd zijn voor het
volgende onderdeel van het programma.
Het eten gebeurt in shifts. Let goed op in welke shift je aan de beurt bent, dit wordt je bij
aankomst op donderdag meegedeeld. Het ontbijt is van 8.30-9.30. De lunch is van 12.1513.15. Het avondeten is van 17.00-19.00.
In de ochtend voor het ontbijt is er een facultatief programma waarbij je zelf mag weten of je
eraan mee doet.

