Korpsturregler
På korpstur gjelder følgende:
1.

Alle har ansvar for sin egen bagasje og instrument.

2.

Det er viktig å drikke vann, spesielt når det er varmt. Alle må ha drikkeflaske med i
håndbagasjen.

3.

På korte bussturer unngår vi spising og drikking (gjelder ikke vann) i bussen.
Alle er ansvarlig for å rydde opp etter seg. Søppel kastes i søppelposer. Bussen skal
ryddes for søppel når vi forlater bussen.

4.

Alle deltar i det planlagte programmet.

5.

I planlagt fritid informerer turlederne om hva som gjelder i hvert enkelt tilfelle.
Generelt gjelder følgende:
• Avtal alltid med din egen gruppeleder om hvor du går og meld fra når du er tilbake.
• Ingen går alene. Vi går i grupper på minimum 3 stykker. Dersom noe skjer, kan én
hente hjelp mens den andre blir ved den som trenger hjelp.
• Musikanter som fremdeles går i barneskolen skal gå ifølge med en voksen.
• Musikanter som har avsluttet 7. klasse og eldre kan gå i grupper uten voksen
dersom det er avtalt med gruppeleder.

6.

Hvis de som deler rom legger seg til forskjellig tidspunkt, må de ta hensyn til den/de som
skal sove eller sover:
Følgende generelle leggetider gjelder, Musikanter som er ferdig:
- til og med 4. klasse legger seg senest kl. 22.00
- med 6. klasse legger seg senest kl. 22.30
- med 7. klasse/ungdomskole legger seg senest kl. 23.00
Musikanter som går på videregående skole legger seg senest kl. 23.30

7.

Det er ikke tillatt for musikanter å nyte noen form for alkohol eller energidrikker på
korpsturen.
På ferge og overnattingssted gjelder følgende:
• Det forventes vanlig god oppførsel, noe som betyr høflig fremtreden og oppførsel som
ikke forstyrrer fergens/overnattingsstedets øvrige gjester og ansatte.
• Det er ikke lov å ferdes på dekk unntatt i følge med gruppeleder.
• Det skal være ro på rommene kl. 22.00. Etter denne tid skal det brukes lave stemmer
både i korridorer og på rommene.
• Løping og roping i fellesområder, som f.eks. korridorer eller spisested er ikke lov.
• Rommene skal holdes ryddig slik av de som skal gjøre rent får gjort jobben sin.
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