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Motto en gedragscode groepswandelen Samen Op Pad.

Niets moet… maar niet alles mag!
1. De wandelaar loopt geheel op eigen risico mee met de door het SOP uitgezette
wandeling.
2. Op de openbare weg zijn de algemene verkeersregels van kracht waaraan men zich
dient te houden.
a. Bijvoorbeeld:
i. Wandelaars lopen op het voetpad (stoep).
ii. Bij afwezigheid van voetpad loopt men op het rijwielpad.
iii. De groep loopt bij afwezigheid van voet- en rijwielpad op de openbare
weg rechts van de weg. Wij zijn verkeersdeelnemer en dienen ons in
groepsverband als wagen te gedragen.
3. Gedraag je als een gast op de openbare weg, in natuurgebieden en op alle overige
terreinen waarover de wandeling loopt.
4. Respecteer medewandelaars.
a. Veroorzaak geen onnodige hinder u kunt daarop aangesproken worden.
5. Respecteer de gastvrijheid van de locaties waarin wij te gast zijn. Start, finish en
binnenrusten. (zie ook uitgebreide Afspraken gedrag start_rust en onderweg.
a. Ruim uw eigen afval op.
b. Respecteer het feit dat we geen huur betalen en dat de uitbater het moet
verdienen aan de door u gebruikte consumpties tijdens een kortstondig
verblijf.
c. Op al onze Start/Finish en binnenrusten is het nuttigen van meegebrachte
eten en drinken niet toegestaan. (ook bij verblijf op het terras)
6. Respecteer de inzet van de medewerkers (begeleiders) van het SOP.
a. Ze doen dit geheel belangeloos.
b. Ze bezorgen u een fijne gezellige dag.
7. Onze medewerkers proberen u veilig van start naar finish te begeleiden. Ze gebruiken
daarvoor indien nodig fluitsignalen:
a. 1 x fluiten betekent: Er komt verkeer van voren.
b. 2 x fluiten betekent: Er komt verkeer van achteren.
8. Waak ten alle tijde voor uw eigen veiligheid en vervolgens voor die van anderen en
bedenk dat ook al heeft u voorrang, de veiligheid van u en anderen altijd voor gaat.
De medewerker zal indien hij dit wenselijk vind u een hint geven betreffende het
bovenstaande en het zou ons deugd doen als u de juiste beslissing neemt en zich
daaraan conformeert.
Gedragscode wandelaars-wgw

