
Regler til ESFROAG 
1. Hvis man benytter køkkenet rydder man op efter sig selv. Ryd op i håndvaske, vask gryder op, sæt 

tallerkner, bestik med videre i opvaskemaskinen. Husk at tørrer bordet af. 
2. Ekstra oprydning under ESFROAG vil blive udpeget af arrangørerne efter behov. (kan være tømning 

af opvaskemaskine). 
3. Skolens sofaer, madrasser og andet blødt må ikke tages med ind i sove/spillokaler, da disse skal 

være til fri afbenyttelse i pauserne. Man er selv ansvarlig for at medbringe sovegrej inkl. madras. 
4. Når man benytter et lokale, tegner man en skitse på tavlen, over hvordan borde og stole og andet 

man flytter med, skal være. De som benytter lokalet står til ansvar for der bliver ryddet op og alt 
står på sin rigtige plads når vi forlader skolen. 

5. Man må ikke indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler til ESFROAG. Overtrædelse 
medføre bortvisning. 

6. Skolens computere må IKKE bruges. 
7. Medbragte bærbar, fjernsyn, dvd afspillere mm. Må IKKE benyttes til ESFROAG, sker dette vil de 

blive konfiskeret til arrangementet er slut. Eneste undtagelse fra dette er hvis de indgår som 
hjælpemiddel i et scenarie eller til forberedelse til et scenarie. Der kan indhentes dispensation hvis 
man evt. skal skrive skole opgave eller lign. 

8. Da spillokalerne ligger tæt op af køkken og fællesareal skal man udvise respekt for dem som spiller. 
Kan man ikke forholde sig stille og roligt må man forlade området. 

9. Man må ikke forstyrre spiller eller spilleder mens de spiller uden en meget god grund. 
10. Hvis man ser en som ikke var tilstede under gennemgang af disse regler, er det ens pligt at henvise 

til man skal læse dem. Blot bede folk om at gå op og læse reglerne. 
11. Da disse regler ikke er formuleret til USA eller andre personer som ikke er i stand til at forstå den 

generelle mening med hver regel, skal reglerne hverken fortolkes eller udnyttes. Er man i tvivl spørg 
en arrangør. 

12. Arrangørernes ord er lov. 
13. Kan man ikke indfinde sig under disse regler må man forlade arrangementet. 


