Huishoudelijk Reglement U.S.S.V. Simius Hircus
Lidmaatschap
1. Iedere student (WO, HU) kan lid worden.
2. Ingevulde lidmaatschapsformulieren dienen met handtekening hard-copy of 		
digitaal ingeleverd te worden bij iemand van het bestuur
3. Lidmaatschap kost €35,- per half jaar. Het lidmaatschap wordt tweemaal per
jaar een maand na het begin van een periode (begin oktober & begin maart). Bij
inschrijving na de eerste maand, wordt de contributie tegelijk met de contributie
van het volgende half jaar geïnd.
4. Een lidmaatschap is voor een half jaar en wordt stilzwijgend verlengd. De
lidmaatschapsperiode is als volgt ingedeeld;						
- Periode I: Augustus tot en met januari.
- Periode II: Februari tot en met juli.
5. Opzeggen kan op ieder gewenst moment via de mail. De opzegging gaat in bij de
start van de nieuwe periode.
6. Ieder lid schrijft zich in bij de Survival Bond Nederland.
7. Bij opzegging van een lidmaatschap biedt het bestuur een alumni lidmaatschap
aan. Een alumni lidmaatschap kost 10 euro per half jaar en houdt in dat je mee
kan doen aan activiteiten en zes keer per half jaar mag meetrainen.
8. Deelname aan alle activiteiten van U.S.S.V. Simius Hircus is voor eigen risico. Een
eigen risico verklaring dient getekend te zijn bij inschrijving.
Trainingen
1. De trainingstijden zijn als volgt;
- Maandag 19:00 uur tot 21:00 uur
- Dinsdag 19:00 uur tot 21:00 uur
- Donderdag 19:00 uur tot 21:00 uur
2. Een lid is niet verplicht tot het volgen van alle trainingen.
3. Kom op tijd voor het begin van de training.
4. Tijdens de trainingen heeft de hoofdtrainer de leiding.
Zelfstandig trainen
1. Alleen als lid is trainen buiten trainingstijden toegestaan.
2. Alleen of in het donker trainen is niet toegestaan.
3. Voor trainen buiten trainingstijden om is aan- en afmelden bij de Sportdesk van
Sportcentrum Olympos verplicht.
4. De verlichting mag niet aan tijdens zelfstandige trainingen en er kan geen gebruik
van de kleedkamers worden gemaakt.
5. Buiten de trainingstijden zijn de volgende hindernissen niet toegestaan:
- Boogschieten
- (Hout)-hakken
- Zagen
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Hindernisbaan
1. Materialen dienen gebruikt te worden waarvoor ze bedoeld zijn (Bij twijfel kan
hierover geïnformeerd worden bij het bestuur of bij de Bouwcommissie).
2. Het met opzet beschadigen van materialen is niet toegestaan.
3. Schade aan hindernissen dient gemeld te worden bij de Bouwcommissie of het
bestuur.
4. Er mag geen gebruik gemaakt worden van de zekertouwen (ook wel
veiligheidstouwen).
5. Er mag geen gebruik gemaakt worden van de sportvelden of materialen die niet
voor survivalrun bedoeld zijn (bij twijfel kan hierover worden geïnformeerd bij het
bestuur).
6. Er mag geen gebruik gemaakt worden van de sportvelden, materialen of de ruimte
rondom het voetbalveld van Sportcentrum Olympos. Er kan gelopen worden op
het pad achter de hindernisbaan, de driehoek ten zuidwesten van het veld en in
het bos naast de hindernisbaan.
Algemene gedragsregels
1. Eenieder dient zich te onthouden van gedrag dat als onbehoorlijk zou worden
beschouwd,
2. Eigen afval dient opgeruimd te worden.
3. Drugs en/of alcohol in combinatie met gebruik van de materialen is niet toegestaan,
4. De ruimtes van het Sportcentrum Olympos mogen niet betreden worden met
vuile kleding.
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