BOTs HYTTEREGLER
Alle er like velkomne til BOTs ubetjente hytter hvor all drift er basert på dugnad.
Vi håper du vil trives. Stell pent med hytta og omgivelsene slik at også de som kommer etter
deg finner seg vel til rette. Vis hensyn og følg reglene!
Vi håper du vil trives.
Innskriving:

Vennligst skriv deg inn i besøksprotokollen ved ankomst.
Først da har du rettigheter på hytta.

Sengeplass:

Lakenpose/sovepose skal alltid benyttes!
Er alle senger opptatt, må den som allerede har overnattet vike plass for nyankomne.
Unntaket er barn under 7 år, som har fortrinnsrett til seng.

Forebygge
brann:

-

Unngå ubevoktet åpen flamme
Tørk ikke klær for nær ovnen.
Sørg for tilgjengelig rømningsvei.
Legg merke til nødutganger.
Merk deg hvor brannslokkingsapparat/ brannteppe er plassert.

Avfall:

Ta med deg alt avfall som ikke kan brennes i ovnen. Ikke legg igjen mat.

Energisparing:

Fyr med måte. Bruk ikke mer ved, gass eller strøm enn nødvendig.

Før du forlater: Forlat hytta i den stand du selv ønsker å finne den.
- Rydd og gjør skikkelig rent, også på do
- Bøtter med vann tømmes
- Matrester fjernes
- Propan stenges inne og ute
- Sørg for tilstrekkelig med kløyvd ved inne
- Lukk alle vinduer og slukk alle lys
Skader:

Mangler eller skader melder du fra om til hyttetilsyn eller annen BOT-representant.

Hund:

Hunder som ikke kan ligge ute eller i uthus, kan ligge på gulvet i rom/avdeling som er merket
for hund. Senger og møbler er forbudt for hund. Egen matskål må benyttes.
Utehunder (polarhunder) plasseres i forsvarlig avstand fra hytta (50-100 m).

Røyk:

All røyking foregår utendørs. Ikke kast sigarettsneipene i naturen.

Ro:

Det skal være ro etter kl 23.00. Ta hensyn til trøtte fjellvandrere.

Lås av hytta:

Når ei låst hytte forlates midlertidig eller for godt, skal den låses!
På ulåst hytte: Påse at døra lukkes skikkelig.

Betaling:

Vær vennlig å betale for overnatting på hytta eller snarest mulig etter hjemkomst.
Ved å betale for oppholdet bidrar du til at et unikt hyttesystem opprettholdes.
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