Inschrijving foto's communie- of lentefeest 2019
Afspraken voor een goed verloop
Vooraf






Wie foto’s wil nemen, maakt op voorhand een afspraak via het e-loket.
Je krijgt dan onmiddellijk een bevestigingsmail dat je inschrijving gelukt is.
Je krijgt begin maart opnieuw een bevestiging met het juiste tijdstip waarop je
verwacht wordt en alle verdere praktische informatie. Gelieve je aan dit tijdstip te
houden.
Het bezoek aan de kazerne is gratis.
Je zorgt zelf voor een fotograaf.

Op zaterdagvoormiddag 16 maart 2019













Je kan je wagen gratis parkeren op de personeelsparking, Stelenseweg 98 in Geel of
aan de gekozen brandweerpost.
Hou je aan het afgesproken tijdstip.
Elk kind moet begeleid worden door een volwassene.
We trachten ervoor te zorgen dat iedereen rustig zijn foto's kan nemen, zonder dat
anderen in beeld lopen. Per half uur hebben we tien kindjes voorzien. We vragen aan
iedereen om zich hoffelijk te gedragen. Wie kleine broertjes of zusjes meebrengt,
zorgt ervoor dat zij niet door het beeld van andere fotografen lopen.
Op het terrein van het Veiligheidshuis en de lokale brandweerposten heerst een
zekere discipline. Ook van onze bezoekers verwachten wij respect voor onze mensen
en ons materiaal.
Wanneer er alarm slaat, volgen alle bezoekers de richtlijnen van het personeel om de
uitruk niet te hinderen.
Waar de ladderwagen van de brandweer wordt opgesteld, gaat het bakje van de
ladder om veiligheidsredenen niet hoger dan 1,5 meter. (Als deze hoger zou gaan,
zou iedereen die in het bakje zit een beveiligingsgordel moeten aandoen.)
We voorzien een aantal attributen: brandweerhelm, brandweerslang, politiekepie ...
Draag zorg voor dit materiaal en deel het hoffelijk met anderen.
Tijdens je bezoek kunnen medewerkers van de veiligheidsdiensten foto’s maken voor
hun communicatiedoeleinden. Wie hier liever niet op staat, meldt dit bij aankomst.
Bij slecht weer kunnen de foto’s genomen worden in de grote brandweergarage op
dezelfde locatie en gaat dus alles gewoon door.
Brandweer, politie of het Rode Kruis zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen.

Nadien


Het zou fijn zijn als je ons nadien digitaal een communiekaartje stuurt. Dit posten we
dan op onze facebookpagina. Uiteraard is dit volledig vrijblijvend.

Politie, brandweer en Rode Kruis wensen je een fijn communie- of lentefeest.

