SkramLAN 2018
Billetter
Aldersgrensen for å delta på arrangementet er satt 14 år.
Vi i SkramLAN kan ikke stå ansvarlig for "mindreårige". Deltagere under 16 år MÅ
derfor registrere samtykke fra foresatt(e), og ved oppmøte vise til fysisk signert
samtykkeskriv. Skrivet må vise lesbar informasjon som kan brukes dersom det er
behov for kontakt. Dersom skrivet ikke er medbrakt og foresatte ikke er til stedet, vil
deltageren nektes adgang til lokalet selv om billett og plass er reservert. Hvis
foresatte er med er det mulig å fylle ut skjema på stedet.
OBS! Du kan bli bedt om å vise legitimasjon dersom du mistenkes for å være under
16 år eller man i en situasjon trenger å bekrefte eieren av et adgangsbånd. Ta derfor
med gyldig legitimasjon med bilde (f.eks. bankkort, førerkort, studentkort eller pass).
Når vi har registrert deg som deltager og funnet deg i systemet vårt, vil du få et
adgangsbånd rundt armen din. Båndet fungerer som gyldig billett gjennom hele
arrangementet, så det er derfor viktig at du ikke tar av båndet i løpet av
arrangementet. Hver gang du går inn i lokalet skal du ALLTID uoppfordret vise
båndet til våre inngangsvakter for å få slippe inn.
Billetter er ikke refunderbare
Vi har nulltoleranse når det kommer til:
● Å nyte alkohol eller ruse seg på annen måte (narkotika, øl osv).
● Røyking innendørs (røyking skal foregå ute, og et stykke unna
inngangsdørene).
● Tyveri (dette vil også bli politianmeldt og rapportert til andre LAN).
● Å ha samleie under arrangementet.
● Å bruke vold under arrangementet.
● Å sabotere eller ødelegge SkramLAN’s utstyr (dette må også erstattes).
● Å ikke ta hensyn til de som sover. I sovesalen skal det være stille om natten
og når det ikke foregår arrangerte aktiviteter der.

SkramLAN forbeholder seg retten til å endre, slette, legge til og modifisere reglene.
Reglene vil da bli oppdatert på vår nettside. Det er deltageren sitt eget ansvar å
holde seg oppdatert på reglene.

