Geachte gast,
Hartelijk dank voor uw reservering voor een potje Archery Tag van RV Actief op Havezathe het
Everloo in Rossum (Everlostraat 16). We mogen u weer verwelkomen na overeenstemming met de
gemeente Dinkelland na het opstellen van dit protocol. Wij zijn erg verheugd met uw komst, maar
moeten u met klem verzoeken, zich te houden aan onze richtlijnen. Dit alles voor een prettig verblijf
én bovenal een goede gezondheid en coronavrij Nederland. Wij verzoeken u dit document en het
document “Regels en voorwaarden protocol RV Actief op Het Everloo” voor uw komst door te lezen.
Al vast veel plezier gewenst tijdens uw activiteiten van RV Actief bij Havezathe Het Everloo! En dank
voor het naleven van onze regels.
Voor alle gasten voor voetgolf gelden de algemene voorwaarden, spelregels, beperkingen uit “Regels
en voorwaarden protocol RV Actief op Het Everloo”
1. Voor aanvang van de Archery Tag, kunt u zich melden bij de uitgiftebalie (locatie “1” op de
plattegrond.
2. Voor aanvang ontvangt u een eigen boog en helm, haarnetje en plastic handschoenen. Deze
houdt u bij zich en geeft u niet door aan één van de andere groepsleden.
3. U mag ook eigen (sport) handschoenen meenemen
4. In de coronatijd kunnen wij het spel met maximaal tien personen tegelijk spelen. U kunt hier
zelf een indeling maken qua teams.
5. U mag starten als onze medewerker u daarvoor het “startsein” geeft.
6. Blijf te allen tijden op 1,5 meter afstand van elkaar. Geef elkaar de ruimte.
7. Zorg dat u het Archery Tag terrein zo achter laat zoals u deze aantreft. Zit niet aan materialen
als dit niet nodig is.
8. We spelen enkel de spelvormen “Kill the Target” en “Last man standing”.
Iedereen heeft de uitjes erg gemist, maar we kunnen er alleen weer plezier aan beleven als wij ons
allemaal aan de regels houden. We gaan ervan uit dat iedereen zich aan de gestelde regels en
voorwaarden houdt. Het niet houden aan de voorwaarden kan tot gevolg hebben dat we, op last van
de gemeente, weer moeten sluiten. De Gemeente Dinkelland heeft al aangeven dat ze de regels
streng zullen controleren.
Voor vragen en/of opmerkingen, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Rob Vreeswijk
Tel: 0031(0)6 22 78 22 40
Email: info@rvactief.nl
Bijlage
- Plattegrond en routering terrein Havezathe het Everloo

Regels en voorwaarden corona RV Actief & Het Everloo

Bijlage 1. Plattegrond en routering terrein Havezathe het Everloo

Legenda
1. Aanmeldbalie en toiletten
2. Aanvang voetgolf
3. Escape Game
4. Curling
5. Archery Tag
6. Afhaal horeca
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