2Draw Huisregels
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De tekenruimte:
•
•

•
•

•
•
•

•

Het is verboden om agressief en/of gevaarlijk gedrag te vertonen.
Het is verboden om overlast te veroorzaken. Onder overlast verstaan wij:
• Schreeuwen en onnodige stemverheffing
• Het draaien van luide muziek
• Het uitlokken van ongewenst gedrag
• Het op welke manier dan ook lastigvallen van (inclusief maar niet beperkt
tot): de conventie/beurs/organisator, het vrijwilligers-team, de gasten.
• Ieder ander gedrag waarvan een staff-member aangeeft dat dit ongewenst
wordt bevonden.
Het materiaal wordt op de juiste manier en met respect behandeld.
Het is niet toegestaan voor gasten om zonder toezicht toe te treden tot het staff
gedeelte van de ruimte. Materiaal dat zich buiten de voor bezoekers aangewezen
ruimte bevindt mag niet zonder toestemming gepakt en/of gebruikt worden.
Het is verboden om materiaal van de 2Draw ruimte mee te nemen. De enige
uitzondering op deze regel is de tekeningen van de desbetreffende eigenaar.
De ruimte wordt netjes achtergelaten.
Een staff-member van 2Draw kan ten allen tijde besluiten iemand te verwijderen
van de tekenruimte zonder daarvoor een reden op te geven.

Eten en Drinken:
•
•
•

•

De laatste versie van de huisregels is leidend. Huisregels kunnen in het vervolg
zonder aankondiging aangepast worden. Houdt dus ten allen tijde de huisregels in
de gaten.
Deze huisregels zijn een aanvulling op de huisregels van de locatie.
Onduidelijkheden over de huisregels kunnen en moeten aangekaart worden bij het
bestuur. Als deze onduidelijkheden niet aangegeven worden gaan wij er
automatisch vanuit dat de betreffende persoon op de hoogte is van onze huisregels
en in staat is deze in acht te nemen.
Uitzonderingen en aanpassingen op deze regels kunnen op ieder moment gemaakt
worden door een bestuurslid van 2Draw.

Genotmiddelen (inclusief maar niet beperkt tot) alcohol, drugs, tabak zijn ten
strengste verboden in al onze ruimtes en activiteiten.
Eten is niet toegestaan voor niet-staff.
Drinken van non-alcoholische dranken is toegestaan mits de ruimte netjes wordt
achtergelaten.

De workshops:
•

De workshops vereisen, tenzij anders vermeld, geen inschrijving of inschrijfgeld.

•
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Voor een goed verloop van de workshops wordt verzocht om minimaal vijf minuten
voor de aangegeven tijd te komen.
Het is tevens in de workshops verboden om overlast te veroorzaken (voor verdere
definitie van overlast refereer naar “de tekenruimte: overlast”).
Hoewel 2Draw kwaliteit en compleetheid nastreeft in haar aangeboden diensten,
staan wij niet aansprakelijk voor misinterpretatie of eventuele misinformatie in onze
workshops.
Een staff-member van 2Draw kan ten allen tijde besluiten iemand te verwijderen
van de workshops zonder daarvoor een reden op te geven.

