Strategobond Nederland
Covid-19 protocol NK Stratego 2021
Beste spelers en geïnteresseerden,
Om dit jaar toch een NK Stratego te kunnen houden zijn er enkele maatregelen van toepassing
gedurende het toernooi.

1. Toegang
1.1. Het NK Stratego 2021 wordt gehouden in denksportcentrum Leiden. De overheid heeft
gesteld dat het CTB (coronatoegangsbewijs) is hier noodzakelijk. Ben je 13 jaar of ouder, zorg
je er dus voor dat je een geldig en werkend CTB kunt tonen.
1.2. Problemen zoals niet werkende telefoons, kwijtgeraakte of beschadigde papieren QR codes
zijn eigen verantwoordelijkheid.

2. Verplaatsen binnen de locatie
2.1. Tijdens het verplaatsen binnen de locatie is het dragen van een mondkapje verplicht. Op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/instructiesmondkapje-dragen (3-12-2021) staat o.a. “Pak elke 4 uur een schoon mondkapje.”,
verstandig is dus om er minimaal twee (2) mee te nemen.
Wegwerp mondkapjes zijn bij SBN te verkrijgen voor € 2,- per stuk. Indien de voorraad op is,
dient deze aanwezige zelf voor een oplossing te zorgen.
2.2. 1.5m afstand houden

3. Horeca gedeelte
3.1. In het horeca gedeelte van de locatie zijn de algehele horeca regels van de overheid van
toepassing.

4. Wedstrijden
4.1. Tijdens het spelen is het houden van 1.5m afstand niet verplicht.
4.2. Tijdens het spelen is het dragen van een mondkapje niet verplicht.
4.3. Voor en/of na het spelen is desinfecteren handen aanbevolen, bij betaling inschrijftarief krijg
je, zolang de voorraad strekt, een 50 ml handgel flesje uitgereikt.

5. Toeschouwers
5.1. Toeschouwers zijn gedurende het NK Stratego 2021, helaas, niet toegestaan.
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6. Verdere bepalingen
6.1. Tijdens het toernooi worden instructies m.b.t. covid maatregelen van de locatie, dag
organisatie of bestuursleden opgevolgd.
6.2. Behalve de geldende regels, is het gebruik van gezond verstand wenselijk.
6.3. SBN heeft de keuze gehad om of dit jaar geen NK te houden of een NK dat voldoet aan de
gestelde richtlijnen van de overheid, wij hebben voor de laatstgenoemde optie gekozen.
Discussies over o.a. het nut, wenselijkheid, tegenstrijdigheid, legitimiteit en/of persoonlijke
grieven tegen het beleid van de overheid gaan wij geen discussie(s) over voeren.
6.4. Het doen van een zelf- of PCR test alvorens het toernooi is aanbevolen. Positief getest? Blijf
dan thuis.
6.5. Heb je klachten die overeenkomen met covid klachten? Blijf dan thuis.
6.6. In dit document staan enkele regels uitgelicht, uiteraard zijn alle geldende regels van de
overheid van toepassing.
6.7. Ben je aanwezig geweest op het NK Stratego 2021 en in de dagen daarna positief getest op
covid? dan dit graag melden via strategobondnederland@gmail.com of via + 316 30 20 95 32
6.8. Aanwezigheid bij het NK Stratego 2021 valt onder eigen verantwoordelijkheid. SBN en de
locatie zijn niet aansprakelijk voor eventuele besmettingen en de gevolgen daarvan.
6.9. De meest recente versie van het ‘Covid-19 protocol NK Stratego 2021’ is leidend.
6.10.
Bij aanwezigheid bij het NK Stratego 2021 ben je akkoord met de inhoud van dit
document. Het niet (volledig) gelezen hebben van dit document geeft geen vrijwaring van de
bepalingen van dit document.
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