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Po wydarzeniu w 2010 zmuszeni bylismy poszukiwac nowego miejsca poniewaz sala Nuland 

zostanie zburzona. Po przebyciu wielu kilometrow dróg po Holandii trafilismy do Holiday Inn w 

Leiden. To dla naszego spotkania wymarzone miejsce. Ucieszylismy si ę tez gdy wreszcie udalo nam 

sie ustalic dla nas dogodną cen ę. W 2011 roku zorganizowalismy zawody 6 krajów w Leiden. To byl 

bardzo udany weekend z wieloma uczestnikami. Jednak duza liczba osób spedzających ze soba czas 

sprawila ze mielismy równiez problemy. Wydarzylo sie kilka incydentow nie do zaakceptowania. I 

zastanawiamy z jakimi zamiarami ludzie do nas przyjezdzają. Zarząd N.B.T.C uwaza, ze takie 

zachowanie nie moze byc tolerowane. Kierownictko hotelu Holiday Inn uwaza ze goscie powinni 

zachowywac się przyzwoicie i zarządalo od nas aby nie wydarzaly się takie incydenty. Pod takim 

warunkiem bedziemy mogli zorganizowac imprez ę w 2012 roku. Mamy wiec zobowiazania, ktore 

bedą kosztowac nas pieniadze. Mozliwe ze równiez kraje zostana wykluczone z mozliwosci wziecia 

udzialu w imprezie. Dlatego postanowilismy najpierw napisac do Panstwa ten list. 

Ponizej wyliczymy kilka puntów ktore panstwo musza spelniac odwiedząjac nasza imprez ę. Kiedy 

zasady te nie beda przestrzegane osobom zostanie zwrócna uwaga. Jezeli zarząd uwaza ze istnieje 

powazne naruszenie tych punktów lub osoby kilkakrotnie zostaly przestrzegane ostatecznie 

zostaną one poproszone o opuszczenie terenu imprezy. To jest równiez uwaga od dyrekcji Hotelu. 

W razie potrzeby asystowac bedzie policja i kraj z ktorego pochodzi ta osoba zostanie wylączony z 

zawodów. 

Mamy nastę pujące zasady: 

 Nie tolerujemy slownego lub fizycznego wykroczenia wobec innych uczestników i 

odwiedzajacych, 

 Wykroczen w kierunku psów, 

 Nie tolerujemy zniszczenia mienia innych osob. Równiez w pokojach hotelowych, 

 Zabrania sie spozywania napojów alkoholowych w pokojach lub w salach gdzie odbywaja 

się zawody, 

 Psy powinny zostac w swoich pomieszczeniach. Z wyjątkiem wyprowadzenia na spacer i 

na pokaz.  

W skrócie szanujmy swoją i innych wlasnosc !!! 

 

W imieniu zarządu N.B.T.C.  

Hans Konings 

Przewodniczący 

 


