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Rutiner / Program: 
0730 Vekking 
0800-0900 Frokost. Utdeling av dagens avis og lommepenger. 

Redaksjonsmøte for dem som skal være redaktører/fotografer denne dagen.  
 Dagens formiddags aktivitet. 
Mellom 1100-1400 Lunsj. 
 Dagens ettermiddags aktivitet. 
Mellom 1600-1900 Middag. 
 Redaksjonsmøte rett etter middag, innlevering av manuskript / bilder / skriving 
 Kveldsaktivitet (konserter, o.l.) 
2200 Leggetid for de født i 2002 eller senere. 
2300 Leggetid for de født i 2001 eller før. 

Ovennevnte er ca.-tider og vil variere fra dag til dag, avhengig av dagens aktiviteter. 
Program for den enkelte dag kommer på turen. 
 
Reglement: 
Reiselederne 
bestemmer 

Man skal følge de reglene som lederne setter, og alltid respektere det som blir 
bestemt underveis. 

Gode 
representanter 

Man skal oppføre seg slik at vi er gode representanter for Norge, og at det blir en 
hyggelig tur for alle som deltar og for omgivelsene våre.  

Møt i tide Man skal møte opp til de fastsatte tidspunkter, slik at man ikke hefter andre med 
venting og forsinkelser. Avgangstider for bussene må overholdes. 

Hvor kan man gå? Man skal bare gå eller oppholde seg på steder som er gitt lov til på forhånd. 
For sikkerhets 
skyld 

Alle får utdelt etiketter med viktige adresse samt telefonnumre til ledere. Disse 
oppbevares i lommeboken og/eller klistres i caps/klær.  

Rommene Etter leggetid skal det være ro. Spilling på instrumentene på rommene er ikke 
tillatt. Hold det ryddig rundt deg. 

Ødeleggelser og 
søppel 

Vær forsiktig med utstyr og inventar. Søppel skal legges i søppelkassene. Dette 
gjelder også andre steder vi ferdes. 

Alkohol og 
røyking 

Vi forholder oss til norske lover. Bruk av alkohol tolereres ikke av medlemmer 
under 18 år. Røyking inne er forbudt. Husk å være forbilde for de yngre! 

Alvorlige 
overtredelser 

Alvorlige overtredelser på ovennevnte reglement kan føre til at man blir sendt 
hjem på foreldres regning og risiko. 

Brannalarm / 
sikkerhet 

Lederne skal gjennomgå branninstruks første dag. Ved evt. brannalarm skal 
instruksen følges. Lederne er ansvarlig for å sjekke ut sine rom. Det er ikke tillatt å 
ta ut stoler, bord og benker i gangene for ikke å sperre rømningsveiene. 

Foreldre / foresatte Husk at dere er med som turister, men noen ganger trenger vi litt hjelp og kommer 
da til å spørre om dette. Foreldre som ønsker å ta med egne barn på egne aktiviteter 
må avklare dette med reiselederne først. 
Husk at ditt/dine barn er på korpstur og at andre barn ikke har med siden foresatte. 
Forhold dere til at det er lederne for turen som bestemmer. 

 


