Branninstruks
for Nordmarkskapellet

Ansvarshavende for Nordmarkskapellet er kapellrådets leder.
1. Røyking innendørs er ikke tillatt. Utendørs askebegre må kun tømmes i beholdere
av ikke brennbare materialer.
2. Korridorer, trapper og utganger skal alltid være ryddige.
3. Bruk av fyrstikker eller levende lys er forbudt på loft, i kjeller og kott.
4. Flyttbare elektriske ovner må ikke brukes i soverom. Elektriske panelovner må ikke
tildekkes med klær o.l.
5. Til levende lys må det kun nyttes holdere (staker) av ikke brennbare materialer.
6. Feil og uregelmessigheter ved elektriske anlegg og apparater må straks meldes til husfolket
eller kapellrådet.
7. Hovedleder skal daglig sjekke at det kun lyser én grønn lampe i brannalarmskapet
ved kjøkkeninngangen til kapellet. Ved feil skal kapellrådsleder kontaktes
umiddelbart (se telefonnummer på brannalarmskapet).
8. Ved bruk av kjøkkenet må man være særlig oppmerksom på fare for brann ved koking og
steking. Når kjøkkenet forlates må det kontrolleres at all varme er slukket og alle brytere
avslått.
9. Ved brannalarm og/eller brann må ansvarlig leietaker melde seg for husfolket
dersom de er tilstede. Kapellrådets leder kontaktes så fort som mulig, se
nummerliste ved telefon.
10. Når brann oppdages må brannvesenet umiddelbart varsles på telefon 110. Brannen
søkes om mulig slukket med brannslukkingsapparater og brannslanger.
11. Rom som trues av ild og røyk rømmes straks. Hovedleder blant leietakerne
(og husfolket dersom de er tilstede) kontrollerer at alle er evakuert.
12. Har brannen allerede fått slikt omfang at den ikke kan slukkes med de
tilstedeværende midler, lukkes dører og vinduer til alle rom.

Kapellrådet
Etter pålegg fra Brann- og redningsetaten må hovedleder kvittere for at instruksen er lest og forstått av
alle leirens ledere. Signert instruks settes inn i brannvernpermen ved kjøkkeninngangen til kapellet.

Branninstruksen er lest og forstått av alle leirens ledere.
………………………………
Gruppens navn

……………………………………
Fra dato - til dato

…………………………………………………………
Hovedleders underskrift

Ordensregler
for Nordmarkskapellet og Lagshytta
1. Gruppens leder er ansvarlig for deltakernes orden og oppførsel.
2. Lederen skal rette seg etter de instrukser og retningslinjer som gjelder for
stedet og som gis skriftlig eller muntlig av husfolk eller kapellrådet.
3. Branninstruksen skal leses og følges.
4. Alkohol og andre rusmidler er forbudt på kapellets område.
5. Røyking er ikke tillatt innendørs.
6. Det skal ikke brukes strøm unødig, slukk lyset og sett ovnene på 8 C når
stedet forlates.
7. Det er forbudt å skrive eller tegne på køyer, madrasser, vegger eller andre
steder - selv om noen kan ha skrevet der fra før! Det skal ikke brukes
tegnestifter på dører eller vegger. Skader, herunder skrivning på vegger o.a.,
medfører erstatningsplikt.
8. Skader på inventar eller annet må meldes gruppens leder som må gi beskjed
til husfolket eller kapellrådets leder. Skader medfører erstatningsplikt.
9. Gruppens leder sørger for at det på hvert rom er en ansvarlig for:
a) at det er ryddig og ordentlig på rommet.
b) at gulvet blir kostet og støvsuget/vasket.
10. Husdyr (hunder, katter, o.l.) skal ikke tas inn i Kapellet eller Lagshytta. De
kan eventuelt plasseres i forrommet til verkstedet, inngang til venstre for
guttedo.
11. All bruk av Kapellets klatrevegg foregår på eget ansvar. Det skal alltid være
en leder tilstede når noen klatrer.
12. Brudd på reglene medfører straffegebyr fastsatt av kapellrådet.
Se nettsiden for gjeldende satser.

Kapellrådet

