
 

  

Vakttelefon under LAN-et: 908 12 780 
 se også bootleg.no/event/lan22 

Samtykkeskjema for Bootleg-LAN-et februar 2022 

Navn deltaker  

Fødselsdato  

Telefon deltaker  

Navn foresatt (hvis under 18)  

Telefon foresatt  

INFO 
 Dørene åpner kl. 18:00 på fredag og stenger 

kl. 11:00 på søndag. 

 På dagtid (lørdag) er det åpent for 

besøkende. 

 Etter kl 22.00 er det KUN PÅMELDTE som har 

adgang til Bootleg. 

 Etter kl. 22.00 kan heller ikke deltakere gå ut 

fra Bootleg uten følge med vakt 

(dørene åpner igjen kl 08.00). 

 Ønsker du å dra hjem i løpet av natten 

kontakter vakten dine foreldre/foresatte for 

å avtale med de. 

 På sovesal/hvilerom skal det være stille fra 

23.00 til 08.00! 

REGLER 
 Det er ikke tillatt å se dele eller laste ned 

porno og annet støtende/ulovlig materiale 

 Det er ikke lov å påføre andre datamaskiner 

skade på LAN-et. 

 Det er ikke lov med snus på LAN-et. Alt av 

snus som medbringes blir tatt inn av 

vaktene. Dette gjelder også de over 18 år. 

 Det er ikke tillatt å røyke rundt Bootleg. 

 Det er ikke lov å ta med våpen/lekevåpen av 

noe slag. 

 Det er ikke tillatt å medbringe eller nyte 

alkohol (eller andre rusmidler) på Bootleg 

 Det er ikke lov å oppholde seg på Bootleg i 

beruset tilstand.

HUSKELISTE 
 Ta med liggeunderlag og sovepose eller lignende. Det er ikke plass til store oppblåsbare senger. 

 Du får en nettverkskontakt for kablet nettverk (RJ45) og en strømkontakt. 

 Du kan ikke ta med skjerm som er større enn 32 tommer. Det er på grunn av plass. 

 Du må ta med din egen strømfordeler (om du ikke har laptop). 

 Privat utstyr medbringes på eget ansvar. (Det er mulighet for å låse inn utstyr. Vakten har nøkkel.) 

 Man har selv ansvar for at sitt utstyr ikke deler virus eller annet skadelig programvare. 
 

Bootleg er ikke ansvarlig for personlige eiendeler. Foresatte må undertegne avtalen og stå ansvarlig for eventuell 

skade på lokalet og utstyr for deltakere under 18 år. For deltagere over 18 er de selv ansvarlig for utgifter ved skade.  

Brudd på regelverket kan medføre utkastelse av LAN-et og krav på erstatning ved skade på utstyr og/eller bygning. 

Samtykkeskjema må være underskrevet før man får plass på LAN-et (av foresatte hvis du er under 18 år). 

 

 

Om deltaker er under 18: Det arrangeres turnering i CS:GO (et spill med aldersgrense 18 år). 

 Jeg (foresatte) bekrefter at deltaker kan få spille og delta i CS:GO-turneringen. 

 

Underskrift viser at man har lest, forstått og akseptert reglene. 

 

__________________  _____________________________  _____________________________ 

Sted/dato   Signatur deltaker     Signatur foresatte (om under 18 år) 


