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REGLEMENT 
LANur Organizing er ansvarlig for dette arrangementet og du plikter å følge alle regler som blir utstedt av 
oss. Som påmeldt til våre arrangement har du godtatt reglementet under.   
 
G E N E R E L T 

 Hvis deltaker er under 18 år så er det vedkommendes ansvar å sørge for at man har tillatelse til å 

delta og eventuelt nødvendig tilsyn under arrangementet. Spesielle forhold (sykdom o.l.) bør 

avklares med arrangør før arrangementet starter. 
 Dette er et fullstendig rusfritt arrangement. Dette betyr at all bruk av alkohol og andre rusmidler er 

strengt forbudt. Dette gjelder hele lokalet og dets nærliggende omgivelser. Det er strengt forbudt å 

oppholde seg i våre lokaler i ruset tilstand. Brudd på disse reglene vil bli anmeldt.  
 Røyking, bruk av fyrstikker og andre former for åpen flamme innendørs er strengt forbudt. 

 Alt medbrakt utstyr (mat, verdisaker, eiendeler osv.) oppbevares på eget ansvar. Mat lagret på 

kjøkkenet må være tydelig merket. Sørg for å få med utstyret hjem ved arrangementets slutt. 

 Strømforbruket pr. person er begrenset. Utstyr som store subwoofere/stereoanlegg, UPSer, 

hvitevarer osv. er ikke tillatt. Hvert tilfelle vil bli vurdert. Bruk fornuft. Spør oss hvis du er i tvil. 
 Alle er ansvarlige for å rydde etter seg. Dette gjelder ikke kun din egen plass, men fellesarealer som 

kjøkkenet, sovesal etc. Kjøkkenutstyr skal vaskes etter bruk.  

 Alt avfall skal skal kastes i oppsatte søppelstativer. Plastflasker har egne stativ. 

 Respekter andre deltakere og ikke lag unødvendig støy. (høy musikk, hyling og skriking o.l.) 

 Arrangementet er selvsagt underlagt alle relevante lovgivninger og sikkerhetsforskrifter i Norge, og 

deltakerene plikter å følge disse. 

 
S O V I N G 

 Soving skal kun foregå på anvist område. Ingen soving under bord o.l. 

 La alle sove i fred! Ingen plaging og unødvendig støy skal forekomme i nærheten av soveområder. 

 Soveposer, madrasser, puter, dyner o.l. skal ryddes sammen når de ikke er i bruk. 

 Møbler o.l. som måtte finnes i lokalet skal ikke brukes som soveplass. (f.eks. bord og stoler) 

 Overnatting av andre enn deltakere er strengt forbudt. 

 
L O K A L E 

 Hærverk og skader på lokale, arrangørs utstyr eller lignende vil medføre erstatningskrav og/eller 

anmeldelse. Flytting av arrangørens utstyr skal avklares før det skjer. 
 Du skal følge de eventuelle oppslag rundt om i lokalet. 

 Du plikter å holde deg orientert om hvor nødutgangene er plassert. 

 Lokalet er avstengt for andre enn deltagere i tidsrommet 24:00-08:00. 

 

B E T A L I N G  

 Inngangsprisen er kr 150 pr. reservert plass. Alle reserverte plasser må betales uavhengig av 

oppmøte. Det gis ingen rabatt hvis du kommer midt i arrangementet. Hver plass har tilgang på ett 
nettverksuttak og ett strømuttak. 

 Du har begrenset plass pr. reservasjon. Vi kan ikke garantere at du har plass til mer enn en normal 

PC og skjerm pr. plass. 
 

 

 
Med vennlig hilsen arrangøren. 

 

LANur 
http://www.lanur.org/ 
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