
  

SSHHEELLTTEERR  RRUULLEESS  
PPOOSSTTEEDD  DDeecceemmbbeerr  11,,  22000088  wwwwww..MMiinniissttrriieessAAttMMaaiinnSSttrreeeett..oorrgg    
  

GGeenneerraall::  
••  AAllll  rruulleess  wwiillll  bbee  rreeaadd,,  uunnddeerrssttoooodd,,  aanndd  ssiiggnneedd  aaggrreeeemmeenntt  pprriioorr  ttoo  

rreecceeiivviinngg  sshheelltteerr..  
••  AAllll  ddiirreeccttiioonn  ffrroomm  ssttaaffff  wwiillll  bbee  ccoommpplliieedd  wwiitthh  iimmmmeeddiiaatteellyy..  
••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  oonnee  iinn  tthhee  kkiittcchheenn  eexxcceepptt  SSttaaffff..  
••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  AAllccoohhooll  oorr  uunn--pprroossccrriibbeedd  ddrruuggss  oonn  tthhee  pprreemmiisseess  
        ((iiff  ffoouunndd,,  aallll  ccoonnttrraabbaanndd  wwiillll  bbee  ccoonnffiissccaatteedd))..  
••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  TThhrreeaatteenniinngg  LLaanngguuaaggee..  ((TThhoossee  eennggaaggiinngg  iinn  tthhiiss  llaanngguuaaggee  wwiillll  bbee  

wwaarrnneedd,,  wwiitthh  tthhee  hhooppee  ooff  cchhuurrcchh  ggrraaccee,,  bbuutt  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  nnoonnccoommpplliiaannccee,,  SSttaaffff  iiss  iinnssttrruucctteedd  ttoo  ddiirreecctt  
tthhiiss  bbeehhaavviioorr  ttoo  tthhee  ppoolliiccee  aanndd  tthhee  ppaarrttyy  wwiillll  bbee  bbaannnneedd  ffrroomm  tthhee  sshheelltteerr..))  

••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  FFiigghhttiinngg..  ((AAnnyyoonnee  eennggaaggiinngg  iinn  ffiigghhttiinngg  wwiillll  bbee  eejjeecctteedd  ffrroomm  tthhee  sshheelltteerr  &&  SSttaaffff  
wwiillll  ddiirreecctt  tthhee  mmaatttteerr  ttoo  tthhee  ppoolliiccee..))  

••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  WWeeaappoonnss..  ((SSttaaffff  wwiillll  ddiirreecctt  aallll  tthheessee  mmaatttteerrss  ttoo  tthhee  ppoolliiccee..))  
••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  SStteeaalliinngg  ((AAnnyyoonnee  ccaauugghhtt  wwiillll  bbee  bbaannnneedd  ffrroomm  tthhee  sshheelltteerr,,  aanndd  rreessttoorraattiioonn  wwiillll  

bbeeccoommee  aa  cchhuurrcchh  mmaatttteerr;;  iiff  nnoonnccoommpplliiaannccee  ooccccuurrss,,  aallll  tthheeffttss  wwiillll  bbeeccoommee  aa  ppoolliiccee  mmaatttteerr))..  
  

NNiigghhttllyy::  
••  PPiicckkuupp  aatt  CCoonnssuummeerr  CCeenntteerr  nniigghhttllyy  aatt  99::4455  ppmm  ((wwhheenn  ttrraannssppoorrttaattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee))  

••  SSttaaffff,,  wwoommeenn,,  aanndd  tthhee  ffrraaiill  rriiddee  ffiirrsstt..  
••  CCuurrffeeww  ffoorr  sslleeeeppiinngg  aatt  tthhee  sshheelltteerr  iiss  ““IINN  BBYY  MMIIDDNNIIGGHHTT””    
      ((aallll  eexxcceeppttiioonnss  rreeqquuiirree  SSttaaffff  pprree--aapppprroovvaall))..  
••  LLiigghhttss--OOuutt  bbeeggiinnss  aatt  1100::3300  tthhrroouugghh  1111::0000  ppmm..    
••  KKiittcchheenn  iiss  cclloosseedd  aatt  1111::0000  ppmm..  
••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  OOnnee  LLeeaavviinngg  tthhee  ffaacciilliittyy  tthhrroouugghh  tthhee  nniigghhtt..  ((DDiissmmiissssaall  wwiillll  

bbee  nnoo  eeaarrlliieerr  tthhaann  66::0000  aamm  uunnlleessss  pprriioorr  pprroovviissiioonn  ffrroomm  SSttaaffff..))  
••  PPoossiittiivveellyy  NNoo  OOnnee  SSlleeeeppiinngg  iinn  ““ooffff--lliimmiittss””  aarreeaass..  

  

MMoorrnniinngg::  
••  WWaakkeeuupp  iiss  77::0000  aamm..  
••  KKiittcchheenn  iiss  cclloosseedd  aatt  77::4455  aamm..  
••  DDeeppaarrttuurree  iiss  aatt  88::0000  tthhrroouugghh  88::1155  aamm..  
••  AAnnyyoonnee  rriiddiinngg  MMUUSSTT  ssiiggnnuupp  ffoorr  aa  RRiiddee  DDeessttiinnaattiioonn,,  aanndd  bbee  rreeaaddyy  ttoo  

lleeaavvee  aatt  88::0000  aamm..  
••  TThhoossee  wwhhoo  wwaallkk  mmuusstt  ddeeppaarrtt  aatt  88::0000  aamm..  
  

  

II  hhaavvee  rreeaadd  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  MMAAIINN  SSttrreeeett  SShheelltteerr  RRuulleess,,  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthheemm,,  II  wwiillll  ccoommppllyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  
rreecceeiivvee  sshheelltteerr  aatt  tthhiiss  ffaacciilliittyy..    II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  rreeffuussiinngg  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthheessee  rruulleess  iiss  mmyy  rreeffuussaall  ooff  sshheelltteerr..  
  

NNaammee::  DDaattee::   

 
                                                  /                     
Please print and sign 
 


