Queens of Dreams
Medlemsvillkor och uppförandekod
Medlemmar accepterar och ställer sig bakom följande:

Uppförandekod
§1

Medlemmar är fullständigt införstådda med att kvinnorna i Queens of Dreams
är överordnade männen. Detta innebär att män i alla lägen ska underkasta sig
kvinnliga medlemmar och uppträda på ett respektfullt sätt.

§2

Under event tillåts slavar inte sitta på möbler.

§3

Slavar tillåts inte på eget initiativ tilltala Dominor under event annat än om
särskilt behov skulle uppstå. Slavar tillåts enbart tilltala Dominor om denne
uttryckligen blivit tillsagd av en annan Domina att göra det.

§4

Slavar tillåts inte röra sig fritt i lokalen. Slavar ska befinna sig på en av
Dominorna anvisad plats.

§5

Ägda slavar bär halsband med lås. Ej ägda slavar bär halsband utan lås.

§6

Om ägd slav lånas ut eller nyttjas av flera Dominor, är det viktigt att känna till
gränser och vara införstådd med vad som är tillåtet. Vad som är tillåtet och
vad som är utanför gränserna avgör slavens Ägarinna.

§7

Ej ägda slavar är fria att nyttja av Dominorna och säkerhetsorden som gäller
är gult och rött.

§8

All fotografering är förbjuden.

§9

Rengöring av möbler, utrustning och leksaker sker direkt efter användning.

§ 10

Queens of Dreams tillämpar alltid SSC, d.v.s. ”Safe, Sane and Consensual",
Safe (säker/ofarlig), Sane (sansad/förnuftig) och Consensual
(överenskommen/i samförstånd).

§ 11

Dresscode för respektive event ska följas.

Medlemskap
§ 12

Medlemsavgiften betalas årsvis och gäller per kalenderår. Årsvis revidering av
avgiften sker baseras på Queens of Dreams utveckling.

§ 13

Ny medlem tillåts gå på ETT första event utan att betala årsavgift som så
kallad provmedlem. Entréavgiften är då något högre än för de medlemmar
som betalat årsavgift.

§ 14

Medlemmar har företräde till samtliga event. Nya medlemmar och
provmedlemmar tas in i mån av plats.

§ 15

Queens of Dreams ska ha ett begränsat antal medlemmar som trivs
tillsammans och är måna om varandra. Intriger kan innebära uteslutning.

Sekretess
§ 16

Queens of Dreams kräver fullständig sekretess om sällskapet och dess
medlemmar, samt om eventen och dess plats. Det är INTE tillåtet att prata
med utomstående kring något av ovanstående. Medlemmar ska kunna lita på
sekretessen följs

§ 17

Inom Queens of Dreams känner vi varandra till förnamn och/eller till alias.

Hantering av personuppgifter
§ 18

Queens of Dreams hanterar personuppgifter i syfte att föra ett
medlemsregister och för att kunna kontakta medlemmar med relevant
information. De personuppgifter som hanteras är: För- och efternamn,
mailadress och i förekommande fall alias på webbplatsen Darkside.se.
Vid avslut av medlemskap raderas samtliga medlemsuppgifter.

Att bryta mot innehållet i detta dokument innebär uteslutning ur sällskapet!

