Kampeerplaats informatie
Leuk dat jullie komen overnachten tijdens het AGU Venture NK Mountainbike 2022.
Deze informatiebrief zal er verder ingegaan worden op de kampeerplaatsen.
Voor deelnemersinformatie is er een mail gestuurd naar de deelnemers.

Aanrijdroute
De aanrijdroute naar de kampeerplaatsen bevind zich aan “achterkant” van Spaarnwoude. Dit is aan
de Oosterbroekerweg. Er kan het beste genavigeerd worden naar deze locatie en vanaf hier kunnen
de borden gevolgd worden. Op onderstaande afbeelding staat de route nog eens visueel.
Kom voor kamperen dus niet naar de ingang van SnowWorld!

Data en tijden
Het is mogelijk om vanaf vrijdagmiddag 22 juli, 15:00 uur de kampeerplaatsen op te rijden. Het
kampeerterrein dient verlaten te zijn voor zondag 24 juli, 22:00 uur.

Faciliteiten
Op het kampeerterrein zijn geen faciliteiten als elektra, water of sanitair. Jullie dienen dan ook
geheel zelfvoorzienend te zijn op het kampeerterrein.

Plaatsen
Op het terrein staan pionnen met daarop een nummer geplakt. Ga op de plek staan welke hoort bij je
nummer. (nummers zijn te vinden onderaan in deze brief)

Terrein
Denk aan het milieu, gelieve dus het eigen afval weer meenemen en niks achterlaten wat niet op het
terrein hoort. Zo leveren wij het terrein weer net zo op als dat wij hem gekregen hebben.
Alvast heel veel plezier en succes tijdens het AGU Venture NK Mountainbike 2022
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