Dit is een ongecorrigeerde, automatische vertaling van Google Docs
- een excuus om de onvermijdelijke fouten!
Dos & Don'ts
Het evenement code bij de Fernreisemobiltreffen
We hopen dat iedereen de ontmoeting met een glimlach verlaat. Daarom raden we allen die onze regels niet bevalt
of zorg zijn voor een bezoek aan andere evenementen. Overtredingen van deze regels kan een gerechtelijk verbod
of een verbod voor toekomstige vergaderingen worden uitgesproken.
• Keer op keer enthousiast gasten en deelnemers van het vreedzame karakter van deze bijeenkomst. Wees attent en
helpen die op zoek zijn naar een plek!
► Er zijn veel kinderen op het plein. Vermijd onnodige ritten. de bepalingen van de wegenverkeerswet (StVO) van
toepassing zijn. De stijl van onze ontmoeting past niet in:
► luide muziek, brullende motoren, rauwe drinkgelagen, off-road rijden, defensie sport.
► nachtrust: rust Lasse generatoren en luid dieselverwarmingen 's nachts - dank u!
► De afgescheiden camper parkeren in de gemeente Enkirch uitsluitend bestemd is voor hun gasten en kunnen
niet door ons gebruikt worden.
• groepen van vrienden en belangengroepen zijn gelukkig samen. Oppervlakken moeten worden gereserveerd in
overeenstemming met ons ONLY - barrières enkel op reservatie voucher!
► Geen wagenburgs, barrières en benodigde ruimte ten koste van anderen. Gelieve stel jezelf voor om ruimte te
besparen en neem aandacht voor degenen die kunnen vrijdagen die te laat komen - dank u!
• Vraag uw parkeerplaats te verlaten iets beter dan heb je het gevonden!
Breng ► vast afval.
► werken Grillfeuer minste 25 cm boven de grond! → Please "brengen spacers"!
► Honden moeten aan de leiband gehouden zonder uitzondering, ook in de buurt van de eigen parkeerplaats, zelfs
zeer kleine en degenen die zijn erg goed, heb nog nooit gebeten iemand of geen riem gewend zijn. → Zorg ervoor
dat de "business" end-up van uw hond bij de hond afvalbakken!
► Motor Oil: gelieve met karton onder "beëindigde modellen" te beschermen natuur!
• Veel deelnemers ontdekken hier, bijvoorbeeld, onderdelen voor historische voertuigen. Andere laten zien wat ze
niet meer nodig hebt, zodat reizen specifiek en gebruikte items.
► Willy's bijeenkomst is geen markt. Geen nieuwe. Geen commerciële verkoop.
Met controles door het Loket wordt verwacht.
► benodigde ruimte: Wanneer de maximale redelijk voor private aanbiedingen een bok tafel formaat rechtstreeks
van toepassing is op uw eigen voertuig.
► zondagsrust: Elke aanbieden van goederen op zondag wordt verboden in Rijnland-Palts sinds 2010.
De bijeenkomst zal worden uitgevoerd persoonlijk door ons. Die deelneemt aan onze persoonlijke gast. Deelname
is op eigen risico en risico. voorwaarts voor de duur van de vergadering en voor de dag en daarna gebruikt site
gelden onze huisregels. Degenen die de regels overtreden moeten verwachten onmiddellijke rechtbank verbod en
verboden voor toekomstige vergaderingen. Klaus Schütz documenteert de vergaderingen fotografisch, is zijn beeld
rapport gepubliceerd.
Hier Globetrotter ontmoeten, informatie uit te wisselen, elkaar helpen bij de voorbereiding van reizen, het vinden
van reispartners en na lange ritten in contact te komen met gelijkgestemde mensen in het huis. De DZG
ondersteunde deze bijeenkomst voor reclame, omdat het dezelfde doelstellingen worden nagestreefd. De
organisatoren zijn lid van DZG en bieden DZG-leden tegen een gereduceerd tarief voor de vergadering.

