Välkomna till Deadwood
Visionen är att hela Deadwood ska blomstra och vara en alldeles egen plats för alla Medborgare, det ska bli som
en arena och plattform där alla medborgare kommer kunna få vara delaktiga i sin egen autentiska 1870-tals
stad där vi kommer att uppmuntra tidstypiska aktiviteter i alla dess former. Men för att detta skall fungera
krävs då ett antal regler som måste följas.
Regler
•

Reglerna börjar gälla så fort man passerat grinden på väg mot Deadwood.

•

Alla som besöker Deadwood ska vara iklädd korrekt tidsenlig klädsel och utrustning.

•

Barn under 15 år får endast besöka Deadwood i målsmanssällskap.

•

När man vistas i Deadwood på framsidan så återspeglar vi årtalet 1876 dvs att all form av moderniteter
är förbjudet och får inte vara synligt. Rälsen får endast beträdas vid övergång till grillplats och tillbaka.

•

Igenom Deadwood går High Chaparrals järnväg, detta medför ett ansvar och man får inte vara för
nära/på rälsen när tåg är på ingång.

•

Vid start av eld skall alltid en fylld vattenhink finnas i trätunnan vid eldstaden. Vi använder oss av ordet
"säker eld" och tänker till en extra gång innan vi startar upp en eld. Den som startar elden är ansvarig
för att det sköts och blir släckt ordentligt innan man lämnar. Det finns alltid en brandsläckare i "hoddan"

•

När man lämnar Deadwood ser man till att det ser snyggt och prydligt ut, samt tar med sig eventuellt
skräp därifrån.

•

När tåg passerar uppträd alltid på ett ”Medborgerligt” sätt, vi medborgare lever och verkar i staden
Deadwood. T.ex. skådespel i form av tågrån eller liknande iscensättningar är inte korrekt uppförande.

•

Allt form av skjutningar från handeldsvapen, gevär eller vapenliknande föremål är strängt förbjudet.

•

Deadwood är öppet från 10:00 – 18:00. När parken är stängd är även Deadwood stängt.
- Öppettider för Landoffice & Hoddan kommer att publiceras separat.

•

In & Utgång sker via den nya bron som vetter mot Shooting Range.

•

Tågbron är förbjuden att beträda.

•

Deadwood kommer fortsatt att vara stängt för besökare. Det vill säga att som besökare kommer man
inte kunna gå ut till Deadwood. Utan man måste vara godkänd och betalande medborgare.

