Ferðareglur Boltafélags Ísafjarðar
1. Um leið og foreldri eða forráðarmaður hefur komið sínu barni í umsjón fararstjóra þá
er ekki heimilt að taka barnið úr hópnum nema með leyfi viðkomandi fararstjóra.
2. Í öllum ferðum skulu flokkarnir ferðast sem ein heild; ef farið er með rútu skal allur
hópurinn fara með rútunni, ef farið er með einkabílum skal öllum í hópnum raðað
niður á bíla og skal sú niðurröðun haldast alla ferðina. Ef um sérstakar aðstæður er að
ræða, t.d. ef krakkarnir eru á ferðalagi með foreldrum eða forráðarmönnum og eru á
því svæði sem keppni fer fram, skulu undantekningar leyfðar en þó með því skilyrði
að viðkomandi krakkar séu þá alfarið í umsjón foreldra/forráðamanna og skulu þeir
þá sjá um það að koma krökkunum til og frá mótsstað.
3. Allir sem taka þátt í mótum skulu sofa á þeim gististað sem flokknum er úthlutað
hverju sinni og ber þeim að gista þar. Ef um undantekningar er að ræða, eins og hér
að ofan, skulu þeir, sem ekki gista með flokknum, vera alfarið í umsjón
foreldra/forráðarmanna.
4. Fararstjórar skulu ætíð gista með hópnum. Þetta á einnig við um bílstjóra sem fara
með flokknum þegar ekið er í ferðir á einkabílum.
5. Umsjónarmenn ferðar eru fararstjórar og þjálfari/ar.
6. Á dagskrá sem senda skal þátttakendum fyrir hverja ferð, með góðum fyrirvara, skal
fararstjóri tilgreindur, nafn og símanúmer. Einnig skal tilgreina aðra fararstjóra með
nafni og öllum nöfnum skal fylgja símanúmer.
7. Foreldrar skulu vera í sambandi við fararstjóra á meðan ferðinni stendur. Fararstjóri
skal hafa yfirumsjón með dagskrá ferðar hverju sinni.
8. Ekki er heimilt að koma með aukapening í ferðir sem er utan þeirrar upphæðar sem
uppgefin er af umsjónarmönnum ferðar fyrirfram.
9. Allir sem fara með í ferðir og eru í umsjá fararstjóra skulu fylgja þeirri dagskrá sem
ákveðin er fyrirfram af fararstjórum og þjálfara.
10. Ekki er heimilt að koma með sælgæti í ferðir á vegum BÍ88. Fararstjóra og þjálfara er í
sjálfsvald sett með sælgætiskaup eftir að öllum leikjum ferðar er lokið.

