FÖRHÅLLNINGSREGLER - SVENSKA
För att skapa en så bra stämning och så trygg miljö som möjligt på Wish Malmös
klubbar så finns några regler du som medlem ska följa;
- Visa respekt och stör inte varandra.
Respektera både de som vill visa upp sig och de som vill vara ifred. Anslut dig inte till en
pågående scen utan medgivande från de deltagande.
- Det är okej att titta men blir du ombedd att backa eller avlägsna dig från scenen, gör det.
- Alla ansvarar för sig själva och kommunikation med varandra. Meddela eventuella fysiska
och psykiska gränser eller känsligheter i förväg och förhandla om scener.
- Samtycke!! Allt bygger på frivilligt deltagande, se till att du har fått tydligt samtycke innan du
rör vid någon eller dens utrustning. Respektera både jakande och nekande svar.
- Klubbens säkerhetsord/safeword är ”Rött”, vilket betyder ”Stopp/Avbryt helt”.
Tänk på att kommunikation kan ske på många olika sätt innan ”rött” används. Om ”rött”
används och scenen inte avbryts har alla skyldighet att ingripa eller omedelbart ta kontakt med
klubbansvariga.
Klubbansvariga har alltid rätt att avbyta eller stoppa en scen, oavsett om säkerhetsord har
använts eller inte. Det här är för allas trygghet.
- Alkohol minskar bedömnings- och reaktionsförmågan. För att skapa möjligheten att interagera
med nyktra personer för utlevnad ber vi att alla som intagit substanser meddelar det i förskott till
sina lekkamrater.
- Anta inget om pronomen, identitet, sexualitet eller folks kroppar. Fråga respektfullt om det
behövs men ta hänsyn till om någon inte vill svara på frågor.
- Utrymmet och utrustning är begränsat, tänk på hur länge du använder utrymmen och grejer
och ge andra chans att göra detsamma.
- Städa upp efter dig! All utrustning, möblemang och utrymmen ska desinfekteras efter
användning. Använd sprayflaskor och papper som finns utplacerat i lokalen.
- Nålar och annan vass engångsutrustning ska direkt efter användning placeras i en gul
sharpie-box. Hittar du ingen sådan så säg till någon klubbansvarig så får du hjälp.
- All vass utrustning du har med dig som inte är engångsmaterial ska under hela klubben
förvaras på ett säkert sätt. Tänk på vart du placerar saker under scener samt övrig tid så att ingen
gör illa sig av misstag.
- Om du har utlevnad med blod se till att öppna sår är övertäckta efter scenen.
- Hakkors är inte tillåtna.
- Argumentationer och diskussioner ska ske utanför lekutrymmen. Lämna relationsdramat
utanför klubben, tänk på hur detta påverkar andra på besökare.
- Fotografering, video- och ljudupptagning är inte tillåten. Mobiltelefoner ska ha ljudet
avstängt och ska tillsammans med annan kameraförsedd utrustning förvaras i garderoben/baren.
Behöver du använda din telefon så skall detta överenskommas med klubbansvariga.

- Vad som händer på Wish stannar på Wish.
Var diskret med vad du berättar om vad som pågått på klubben och nämn inga namn utan
samtycke. Det finns besökare som inte kan eller har lust till öppenhet utanför klubben.
- Klubbansvariga har alltid rätt att avvisa personer.
Överförfriskade personer och den som inte följer klubbens regler kommer att avvisas.
Wish Malmö har rätt att dra in medlemskap och utfärda varningar.

Har du frågor om något eller vill ha hjälp, tveka inte att kontakta klubbansvariga!

