Ordens- og rengøringsregler
Praktiske oplysninger
Hver enkelt lejer skal selv medbringe viskestykker, toiletpapir og køkkenruller
På lejren forefindes rengøringsartikler, gulvklude, koste, fejeblade, gulvspande og støvsuge
Rengøringsmiddel til rengøring af gulvene forefindes på lejren
Alle skal medbringe skånelagen, dyne og pude
Såfremt man ikke selv ønsker at rengøre lejren, skal dette oplyses ved kontraktindgåelsen.
Opsynsmanden står til tjeneste med yderligere oplysninger
Ordensregler
Autografskrivning og tegning på vægge, lofter, borde m.v. er IKKE tilladt
Køjerne må IKKE betrædes med fodtøj og madrasserne må ikke flyttes fra køjerne
Møblerne må IKKE flyttes ud
Vådt badetøj må IKKE anbringes i soverummene
Alt unødvendigt vandspild og leg med vand frabedes
Tobaksrygning og brug af åben ild i soverummene er strengt forbudt
På toiletterne må der kun anvendes toiletpapir. Affald, vat, bind og lignende kommes i de spande, der er
opstillet til dette formål. Såfremt kloaksystemet er tilstoppet med andet end toiletpapir, skal lejer betale
for rensningen
Lejrens skel skal respekteres og nabogrundene må hverken benyttes eller forulempes. Klitvæsenets
beplantninger må ikke ødelægges eller beskadiges. Man skal følge stien til trappen til stranden
Der må KUN tændes bål på bålpladsen efter aftale med opsynet
Lejren stilles under brugernes beskyttelse, så lejren kan vedblive at være et tiltalende sted for ophold.
Derfor er lejerne forpligtet til at følge dette reglement og vil blive holdt erstatningspligtig ved enhver skade
på ejendom og inventar
Opståede skader anmeldes straks til opsynet
Rengøringsregler
Ønsker man selv at foretag rengøring ved afrejse, skal følgende udføres:
Køkkenet
Køkkenet ryddes og rengøres
Køleskab og fryser tørres af og rengøres
Kaffemaskinen tømmes og rengøres
Gulve vaskes i sæbespåner
Køkkeninventaret sættes på sin plads
Toiletter og vaskerum
Toiletter og vaskerum rengøres og gulvet vaskes i ”Linax” (forefindes på lejren)
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Øvrige lokaler
Alle lokaler med gulvtæpper støvsuges
Øvrige gulve fejes og vaskes i ”Poly vask” (forefindes på lejren)
I øvrigt
Flaget lægges på plads
Askebægre og skraldespande tømmes og tørres af
Vinduer og døre skal være ordentligt lukkede
Er vinduerne snavset til, skal de vaskes
Der må IKKE efterlades tomme flasker eller madvare uden aftale med opsynet
Hele lejrens område ryddes for papir og affald. Dette skal smides i containeren
Ønsker man IKKE selv at rengøre lejren ved afrejse, skal følgende ordnes:
Køkkenet
Køkkenet skal ryddes og rengøres
Køleskab og fryser tørres af og rengøres
Kaffemaskinen tømmes og rengøres
Toiletter og vaskerum
Papir samles op og lægges i affaldskurvene
Øvrige lokaler
Alle gulve fejes eller støvsuges
I øvrigt
Alt inventar stilles på sin plads
Såfremt ovennævnte IKKE er udført, betales efter timeforbrug med Dkr. 220 pr. time.
Anvisninger og henstillinger fra opsynet skal respekteres.
Vi takker for jeres respekt og forståelse for ovenstående regler.
Rubjerglejren, KFUM og KFUK i Distrikt Nord
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