Schoolreglement
1. Inschrijven kan enkel online via de website w
 ww.debreinbaronie.be.
Je ontvangt binnen de 24 uur na reservatie een bevestigingsmail.
2. Wees op tijd (10 à 15 minuten op voorhand). De Baron verwacht je.
Kom binnen met de code die je ontvangt in je bevestigingsmail.
Ben je na reservering toch verhinderd: neem zo vlug mogelijk contact op
met de Baron (info@debreinbaronie.be)
3. Teams bestaan uit minstens 2 en maximum 8 spelers. De optimale grootte
van de groep is 4 à 6 spelers. Minstens 1 volwassene per team.
4. Volg ter plaatse de instructies van de Baron op.
Klim niet op tafels en stoelen, maak geen materiaal stuk.
Neem geen materiaal mee uit het spel.
Wees gewoon voorzichtig: het spel speel je op eigen risico!
5. Het is verboden om tijdens het spel gebruik te maken van eigen multimedia.
6. Het is verboden om ter plaatse opnames te maken of achteraf informatie
over het spel te verspreiden.
7. Er is een videocamera aanwezig (enkel om te obeserveren).
8. Maar vooral: Have fun!

School rules
1. Reservation is only possible on the website w
 ww.debreinbaronie.be.
A confirmation mail will be sent within 24 hours.
2. Be on time (10 - 15 minutes in advance).
The Baron is expecting you.
Enter with the code you receive in the confirmation mail.
If you can’t be there on time, contact the Baron as soon as possible
(info@debreinbaronie.be)
3. Teams consist of 2 - 8 players. Optimal: 4 - 6 players.
At least 1 adult per team.
4. Follow at all times the instructions the Baron will gave you.
Do not climb chairs or tables.
Don’t break anything.
Don’t take any belongings of the Baron with you.
Just be careful: you play the game at your own risk.
5. The use of your own multimedia is not allowed during the game.
6. It is forbidden to record video or to make pictures during the game.
Please do not spread clues or information about the game to others.
Let’s keep it a secret ;-).
7. There will be a camera in the room (for observation matters only).
8. Above all: Have fun!

