UITKORVING GRS
Om een vlotte uitkorving van de GRS te garanderen vragen wij om volgende regels
na te leven:
• De volgorde van uitkorven wordt bepaald door de woonplaats van de
deelnemers. De verstkomende spelers korven eerst uit.
• Een lijst met de volgorde van uitkorven wordt aan de infostand uitgehangen.
• Tijdens de inkorving kan men gebruik maken van verschillende uitgangen:
• voorkant hallen via de hoofdinkom
• voorkant hallen via de inkom van het cafetaria (rechts voorzijde)
• achterkant hallen via de parking achteraan (glazen deuren)
• linkerzijkant hallen via de nooduitgangdeuren
• Tentoonstellers kunnen vooraf hun auto in de nabijheid van één van de
uitgangen klaarzetten. Respecteer zeker de noodzakelijke vrije ruimte bij de
nooduitgangen. De politie treedt streng op tegen inbreuken hierop!!
• Om 17u00 vragen we de bezoekers de TT-ruimte te verlaten.
• Om 17u30 start de naamafroeping op het podium.
• De afgeroepen persoon en een eventuele helper, meldt zich aan het podium
met zijn kooihoezen.
• Een medewerker van de GRS vergezelt de tentoonsteller naar de zaal.
• De kooien worden door de tentoonsteller,samen met de medewerker uit de
rekken gehaald en naar de uitkorvingstafels rond de TT-ruimte gebracht.
Spelers met veel vogels kunnen van een transportkar gebruik maken.
• De kooinummers worden op de uitkorvingstafel afgetekend door de GRSmedewerker. De helper mag intussen de fonteinen van de afgetekende kooien
verwijderen.
• Als alle kooien afgetekend zijn mogen de hoezen over de kooien worden
getrokken. Onze GRS-medewerker helpt hierbij.
• De kooien worden daarna met assistentie van de GRS-medewerker met een
transportkar naar de auto van de liefhebber gebracht.
• Na het inladen van de kooien in de auto neemt de GRS-medewerker de
transportkar terug mee naar de zaal en kan de tentoonsteller zijn terugreis
aanvatten.
• Het bestuur van de GRS hoopt op een goede medewerking van de
tentoonstellers en garandeert een vlotte uitkorving.

