Leeftijd: Om deel te nemen moet je 16 jaar of ouder zijn.
Polsbandje: Als je deelneemt aan de LAN betaal je (minimaal) €24,- entree.
Daarvan gebruikt de organisatie € 4,- om het ontbijt, koffie en thee en andere
zaken te organiseren. Het restant van € 20,- is de donatie aan Gelden vûr
Helden. Betaling doe je contant bij binnenkomst. Na het betalen krijg je een
polsbandje van de organisatie. Op vertoon van dat polsbandje kun je tegen een
sterk gereduceerde prijs drinken halen bij onze bar. Een blikje energie heb je al
voor 0,60 cent, een blikje cola voor 0,75 cent.
Drinken: Voor deelnemers zijn koffie en thee gratis te verkrijgen aan de bar. De
bar is geopend van 12:00u ‘s middags op zaterdag tot 02:00u zaterdagnacht.
De bar is daarna weer open vanaf 09:00u. zondagmorgen. Voor de
tussenliggende tijd mag je een normale hoeveelheid drinken meenemen.
Tijdens de openingstijden van de bar is het niet toegestaan zelf meegebracht
drinken te gebruiken.
Eten: Er is géén complete avondmaaltijd voor alle deelnemers geregeld. Zelf
eten meebrengen is geen probleem, er zijn voldoende mogelijkheden om iets
op te warmen, maar wel graag even in overleg met de organisatie. ’s Avonds zal
er door Restaurant Blauw nog wel een lekker soepje verzorgd worden. En
eetsalon A Casa heeft beloofd om de deelnemers een paar pizza’s te sponsoren
in de late uren.
Ontbijt: Voor alle deelnemers is er een ontbijtje geregeld. Bestaande uit een
beker melk, een broodje ei, ham of kaas en een stukje fruit.
Opbouwen / Opruimen: Opbouwen kan vanaf 11:00u op 1 december. Het
opruimen willen we graag op zondag 2 december voor 13:00u gedaan hebben.
Toeschouwers: Als je alleen een kijkje wil nemen kan dat. Publiek is welkom op
1 december tussen 14:00u en 22:00u. Omdat het hier een inzamelingsactie
voor “Gelden vûr Helden” betreft, vragen we wel entree van (minimaal) € 2,Natuurlijk krijgt U daar wel een lekker kopje koffie voor terug.

Games: Spellen die waarschijnlijk veel gespeeld zullen worden zijn o.a. FIFA ’19
, Minecraft, Fortnite, CS GO en CS Source . Enkele van deze games bieden we
aan op een privé server die speciaal voor deze LAN wordt opgezet.

PC gamers
-

Gebruik van koptelefoon is verplicht.
Je krijgt een tafel ter beschikking van 1m breed.
Eigen bureaustoel mag je meebrengen.
Netwerkkabel (5m.) zelf meenemen.
Zorg vooraf dat je pc en games up-to-date zijn om lange wachttijden te
voorkomen.

Console gamers
- Er zal vooral gespeeld worden op XBOX en PS4. Wil je een andere
console meebrengen dan kan dat, maar laat het ons even weten in de
opmerkingen onderaan het inschrijfformulier.
- Je moet zelf je console, games en een beeldscherm meebrengen.
- Gebruik van koptelefoon is verplicht.
- Je krijgt een tafel ter beschikking van 1,40m breed.
- Je mag nog een tweede controller meebrengen.
- Netwerkkabel (5m.) zelf meenemen.
- Stoelen kunnen niet meegebracht worden, er zijn wel banken aanwezig.
- Zorg vooraf dat je games up-to-date zijn om lange wachttijden te
voorkomen.
- Er zijn een beperkt aantal plaatsen dus geef je op tijd op via het
inschrijfformulier op onze website.

