Regelgeving ten behoeve van de reenactors tijdens Ligny 2022
1. Opbouw/ontmanteling van kampen
De opbouw is gepland van donderdag tot vrijdagavond
Uw locatie wordt geïdentificeerd door een nummer dat we u vragen te respecteren
De ontmanteling gebeurt op zondag na 16.00 uur wanneer de voertuigen toegang hebben tot het bivak.
We zullen u vragen om voertuigen en alle vormen van anachronisme te laten verdwijnen vanaf zaterdag 8u
2. Hout/stro/water/hooi om te gebruiken als een goede huisvader.
Stro wordt aan u verstrekt, helaas is de kwaliteit afhankelijk van de klimatologische omstandigheden van het
voorgaande jaar. Meestal wordt stro opgepikt door de machine, maak geen hopen.
Het hout zal alleen voor vuur worden gebruikt en er moet een kleine voorziening worden getroffen. Het gat voor de
open haard moet schoon worden opgeruimd met de schop en na het bivak goed worden gedicht.
Het hout moet worden gedeeld tussen alle aanwezige bedrijven om de twee nachten door te brengen zonder op te
raken. Elk jaar zijn er veel ongebruikte blokken verspreid over de hele site, gelieve deze voortaan op te ruimen
Water wordt aangeboden aan de kraan, het is drinkbaar. Hooi is voor paarden.
3. Beveiliging
We vragen elke groep om hun wapens en andere gevechtsitems goed te controleren om letsel tijdens groepsanimaties
te voorkomen.
Een emmer water moet bij het vuur worden geplaatst.
Vervaardig poederpatronen in overeenstemming met de veiligheidsinstructies. ( geen sigaret)
Elke ongeplande trip op de openbare weg buiten deze van de organisatie vallen onder de verantwoordelijkheid van
de voorzitter van de vereniging.
Toiletten verbonden met water staan tot uw beschikking, bedankt voor het respecteren van hun staat van netheid.
4. Animaties
Verenigingen moeten hun reenactment zowel overdag als 's avonds zelfstandig en gedeeld beleven, omdat de site
absoluut ondergedompeld moet zijn in een historische sfeer die van vrijdagavond tot zondag 17.00 uur moet worden
gevoeld.
Het leven in een bivak maakt deel uit van de animaties, je moet dobbelstenen of andere spelletjes kunnen spelen,
eten, drinken, je wapens schoonmaken, het leven van de soldaat uitleggen, koken, met elkaar discussiëren en je
voorbereiden op de strijd... dit alles in het bijzijn van bezoekers.
De tenten zijn van buitenaf zichtbaar, de binnenkant van sommige kan worden geopend op voorwaarde dat het is
gerangschikt zoals in 1815.
Het programma moet nauwgezet worden gerespecteerd, evenals de officieren die verantwoordelijk zijn voor het bevel
over de pelotons.
5. Discipline
Het is noodzakelijk om elk anachronisme in het bivak te vermijden, in de tenten, wat verborgen kan worden moet zijn.
Moderne voorwerpen moeten worden verborgen.
Het is niet aanbevolen om te zwaaien met wapens, alcoholische dranken op de site te misbruiken tijdens de
openinguren voor bezoekers.
Deze waarschuwing geldt om ongelukken te voorkomen. Het lid van een vereniging dat zich in het openbaar blootstelt
in een staat van dronkenschap zal zijn groep blootstellen aan de definitieve uitsluiting van de site van Ligny.
We zullen de leden van de vereniging vragen om de stilte vanaf 23.00 uur te respecteren voor het respect van iedereen.
Parkeren is een probleem door gebrek aan beschikbare grond. Wij vragen u de parkeerinstructies te respecteren.
Uw afval moet worden achtergelaten op de plaatsen die aan u zullen worden aangegeven.

