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Din spillekonsol eller PC.
Husk ALLE dine kabler, mus, osv
Netværkskabel
EL stikdåse til ALT dit udstyr
Koder til dine spil
Headset med mikrofon
Evt. medicin, allergipiller og slik
Toiletsager
Telt, sovepose, liggeunderlag og evt. sovebamse
En far eller mor til at hjælpe som frivillig eller bare at sove sammen med

Medbring udesko og indesko og tøj som tåler græs. Regnjakke hvis de lover regn.
Anbefaler lange bukser til Live CSGO.

Dette skal du gøre før du tager på sommerlejr:
• HUSK at opdatere din PC, Windows og spil senest dagen før, så du ikke
blokerer netværket med store downloads
• Rengøring/afspritning af udstyr. Dit udstyr skal være rengjort før ankomst.
• Tjekke dagen før om du er sløj, har feber, ondt i halsen eller føler dig syg. Hvis
du er bare lidt syg bør du blive hjemme
• Kontrol af dit telt, så du er sikker på at det er funktionsdygtigt

Sommerlejr 2021 afholdes i samarbejde med:

OSG-gamers er en del af Ore Sogn Gymnastikforening

Regler hos OSG-Gamers:

2019-09

§ 1. Der må ikke på noget tidspunkt nydes eller medbringes alkohol på OSG’s område. Desuden er det ikke tilladt at være påvirket
af alkohol. Overtrædelse af reglerne medfører bortvisning resten af klubdagen.
§ 1.2.
1) Er der mistanke til at folk er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, bliver de bortvist fra den pågældende klubdag og den
efterfølgende. De pårørende vil blive kontaktet. Bortvisning bliver betragtet som en advarsel.
2) Anden bortvisning medføre udsmidning af foreningen.
§ 2.
1) Deltagelse foregår på eget ansvar.
2) OSG fraskriver sig alt ansvar for hærværk, tyveri, fejlstrøm, eller anden skade på udstyr.
3) OSG fralægger sig ethvert ansvar, hvad angår piratkopiering og ulovlige data der overføres via netværk til vores klubdage. Vi gør
opmærksom på at det er ulovligt at piratkopiere software og at stille software til rådighed for andre deltagere, hvis dette er
omfattet af loven om ophavsret.
§ 3. Voldelig adfærd, brydning, wrestling og simulering af kampsport accepteres ikke. Det er ikke tilladt at slås eller true andre. Alle
involverede parter får lukket internettet lukket en time og ved gentagelser bliver de bortvist fra den pågældende klubdag og den
efterfølgende. De pårørende vil blive kontaktet. Bortvisning bliver betragtet som en advarsel.
§ 4. Gælder kun ved special arrangement. Hvis der er nogen som ønsker at sove, skal dette accepteres. Lydniveauet i soverum, skal
derfor minimeres og lyset skal holdes slukket.
§ 5.
1) Der må ikke spilles høj musik. Benyt høretelefoner.
2) Alle taler et ordentligt sprog til hinanden og holder lydniveauet på et acceptabelt niveau (ingen råben og skrigen). Ved
gentagelser vil internetforbindelsen blive lukket for en time for dem som er problemet.
§ 6. Hvis man forvolder skade, skal man SELV erstatte det. Dette gælder også OSG’s ejendele, samt andre deltageres personlige
ejendele.
§ 7. Der må ikke ryges og indtages energidrik på OSG’s område. Ønsker man at ryge, skal det foregå uden for OSG’s område.
§ 8. Den plads du sidder ved, har DU ansvaret for at holde ren i løbet af klubdagen, også når du forlader klublokalet. Du har (måske)
ikke din mor med, så ryd op efter dig selv. Hvis du og/eller en anden sviner ved et uheld eller med vilje under klubdagen, skal begge
parter hurtigst muligt stå for oprydning og rengøring, uanset hvem som er skyld i uheldet (du må gerne ringe efter mor). Finder de
frivillige oprydningen utilfredsstillende, får medlemmet karantæne for efterfølgende klubdag.
§ 9. Nuking, hacking og brug af andre programmer til styring eller genere for andres computere, er strengt forbudt.
§ 10. Pornografisk materiale er ikke tilladt til klubdage. Derfor er det ikke tilladt at se eller stille denne type film eller billeder til
rådighed for andre. Dette gælder også film eller serier med seksuelle temaer eller genre. Se det derhjemme i stedet.
§ 11. Computer-kabinetter skal være placeret på gulvet, hvis muligt. Konsoller og bærbare computere er dog ikke omfattet af
denne regel.
§ 12. Der må under ingen omstændigheder sættes andet end PC og dertilhørende udstyr til de stikdåser, der er under bordene.
Dette inkluderer også; toastere, køletasker, pumper til luftmadrasser, køleskabe, kaffemaskiner, elkedler, ismaskiner osv. Kan man
ikke spille på det, skal det ikke sluttes til.
§ 13. Ikke betalende gæster er ikke tilladt uden tilladelse fra de frivillige på klubdagen.
Ovenstående regler gælder for alle til OSG-Gamers klubdage, medlemmer, såvel som gæster. Overtrædelse af disse regler medfører
bortvisning fra klubdage eller udsmidning af foreningen.
Hvis der er nogle som ønsker nogle regler tilført, slettet eller ændret, kontakt bestyrelsen for nærmere information.
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