HUSREGLER
P1Esports husregler, som en hver tid
skal følges for alles bedste.

Adgang til P1 Esports lokaler
• Der er kun adgang for medlemmer i P1 Esports lokaler.
• Familie og venner til medlemmer er velkomne til at opholde sig midlertidigt i ankomstområ
det, såfremt det ikke generer medlemmer, personale og/eller undervisningen. Dette er op til
personalet at vurdere.
• Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video af andre medlemmer hos P1 Esport
eller af personalet uden forudgående samtykke.
• Mobilsamtaler skal begrænses – og skal altid foregå i ankomstområdet.
• Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner.
Du må ikke spille musik via højtaleren på din telefon, på pc eller lignende.
• Det er ikke tilladt at medbringe husdyr.
• Rygning er strengt forbudt.
• Vores åbningstider skal overholdes. Det betyder, at lokalerne skal være forladt ved lukketid.

God opførsel
Tal altid i et sprog, der ikke generer eller støder andre – og vis respekt for hinanden.
• Følg altid personalets anvisninger. Disse står ikke til diskussion.
• Trusler og vold vil medføre øjeblikkelig bortvisning samt udelukkelse fra P1 Esport.
• Det er ikke tilladt at bære tøj med banderelaterede budskaber
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Produkter, mad og drikke
• Fysiske produkter købt hos p1 esport ombyttes ikke og tages ej heller retur.
• Det er ikke tilladt at medbringe egen mad og drikke i p1 esports lokaler.
• Mad og drikke købt hos p1 esport kan indtages i lokalerne, men med respekt for udstyr mv.
Følg personalets anvisninger herom.

Behandling af udstyr
• Du skal behandle udstyr, møbler, inventar mv. Som var det dit eget.
• Efter undervisning skal du aflevere din simracer ren, pæn og ryddet.
• Du skal altid meddele personalet, hvis der er noget udstyr, der går i stykker, er defekt eller
Lignende.

Medlem
• Misbrug af medlemsskab, f.Eks. Til at skaffe adgang for ikke-medlemmer, vil medføre
Øjeblikkelig bortvisning samt udelukkelse fra p1 esport. Hav altid billede legitimation på dig
imens du er i vores center, da p1 esport til en hver tid kan forlange at få fremvist legitimation.
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