BKO Charlottenlund Fort
Praktiske forhold angående brug af BKO Charlottenlund Fort
Reservation
Som bruger af BKO Charlottenlund Fort skal du foretage en reservation af udstyr på FællesNet eller pr. telefon eller mail
via Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid, da det er med til at sikre at I ikke risikerer at møde op på BKO´en
forgæves. Udstyret reserveres som henholdsvis: Klatreudstyr, Vandaktivitetsudstyr, Basis friluftsudstyr og
Aktivitetsudstyr. Aktivitetsudstyret byder på så mange forskellige aktiviteter at der altid vil være mulighed for at flere
brugere kan igangsætte aktiviteter på samme tid, hvorfor det vil være muligt at få oplyst et kontakttelefonnummer på dem
som har reserveret udstyr. Dermed kan man ringe og få oplyst om udstyret man havde påtænkt at bruge er ledigt til trods
for at det er reserveret.
Retningslinjer
Generelt gør det sig gældende at BKO Charlottenlund Fort forventes efterladt i en så ryddelig stand at en ny gruppe kan
gå lige til udstyr og aktiviteter umiddelbart efter at en anden gruppe har forladt BKO´en. Hvad angår brug af udstyr til
træklatring, sit-on-top kajakker og præcisionsskydning med pusterør skal de særlige retningslinjer, som er udspecificeret
i BKO Charlottenlund Forts informationsmappe overholdes.
Det er ikke tilladt:
- at organisere aktiviteter, hvor betrædelse af skrænterne på Charlottenlund Fort er en del af aktiviteten
- at benytte campingarealet, som er på niveau med udstyrsdepotet i campingsæsonen (ca. medio marts – medio
oktober). I resten af sæsonen kan aktiviteter foregå på hele Fortet
- at have åben ild på f.eks. en grill på Charlottenlund Fort i campingsæsonen. Der henvises til strandparkens offentlige
bål- og grillpladser
- at have åben ild, opstille telte og holde arrangementer over 50 personer i Charlottenlund Skov uden tilladelse
Da aktiviteter i forbindelse med BKO Charlottenlund Fort primært foregår i Charlottenlund Strandpark, Charlottenlund
Campingplads og Charlottenlund Skov skal I være opmærksomme på at det gældende ordensreglement for ophold i
disse områder bedes overholdt. Der er placeret skilte i Strandparken og på Fortet, som informerer om ordensreglementet
mens vi henviser til Naturstyrelsens hjemmeside hvad angår offentlighedens adgang til Charlottenlund Skov og naturen
generelt. Det er vigtigt at understrege at aktiviteter i forbindelse med BKO Charlottenlund ikke har fortrinsret, da de
foregår på et offentligt tilgængeligt område. Al parkering af biler og cykler foregår udenfor selve Charlottenlund Fort.
Det er ikke muligt at gøre brug af BKO Charlottenlund Fort uden at have mindst én person med, som har
gennemgået et BKO introduktionskursus!
Brugernøgle
Brugere som har gennemgået et BKO Introduktionskursus får udleveret 1 nøgle, max. 2 pr institution/skole/forening, som
er til udstyrsdepotets hovedindgang. Nøglen skal opbevares i institutionen/skolen/spejdergruppen. BKO
Introduktionskurser afholdes 2 gange om året i begyndelsen af et nyt skoleår, og hvis efterspørgslen er stor nok er det
muligt at arrangere introduktionskurser ud over de årligt tilbagevendende.
Gæstebog
Når du ankommer til BKO Charlottenlund Fort skriver du dig som noget af det første ind i gæstebogen, hvor du anfører
dit navn, navn på institutionen, ankomsttid og antallet af børn & unge. Når du forlader BKO´en skriver du tidspunktet for
afgang og hvilke aktiviteter du har lavet. Der er desuden plads til at kommentere, hvis du ved ankomsten finder
udstyrsdepotet i en utilfredsstillende stand, hvis du har forslag til nyt udstyr, hvis der trænger til opfyldning eller
reparation af en vis form for udstyr eller andet.
Oprydning
I bedes følge anvisningerne for hvor udstyret skal placeres og hvordan det vedligeholdes. På udstyrsdepotet er
beholdere og hylder markeret med afbildning af diverse udstyr, som oplyser hvor udstyret skal placeres. Mislighold af
BKO Charlottenlund Forts udstyrsdepot kan medføre inddragelse af tilladelsen til at bruge BKO´en.
Hygiejne
I forhold til skrald bedes I benytte de mange affaldscontainere der er opstillet i området, og hvis I tager udstyret med i
skoven bedes I medbringe affaldsposer fra udstyrsdepotet. Hvad angår toiletforholdene, så kan I benytte toiletterne helt
nede ved vandet.
Kontaktpersoner
MOtivaTION, BKO ansvarlige
Lena Kjelfred, reservation
Sanne Høck Just, Idræts- og fritidskonsulent
Trine Sejr Petersen, Tilmelding til kurser

: 20 63 01 58 eller 22 33 40 84
: 39 98 50 11 (kl. 9-15)
: 39 98 50 23 (kl. 9-15)
: 39 98 50 37

@: info@motivation.dk
@: lkj@gentofte.dk
@: saj@gentofte.dk
@: tspe@gentofte.dk

