HUISREGELS SOCCER ROCKER
1. Door het festivalterrein te betreden ga je akkoord met onze huisregels.
2. Visitatie en veiligheidsfouillering wordt uitgevoerd door onze medewerkers en is verplicht.
3. Bij weigering wordt de toegang tot het terrein ontzegd en volgt geen teruggave van je entreegeld.
4. Wanneer je je niet houdt aan deze huisregels en aanwijzingen van de organisatie, beveiliging of politie in
het kader van de openbare orde, kun je van het terrein verwijderd en aangehouden worden.
5. Personen gekleed in voetbalshirts en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) horen, zullen
worden geweigerd. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor de deelnemende voetbalteams.
6. Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen betreden kunnen
worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is kan geen aanspraak maken op
eventuele vergoeding van entreegeld.
7. Toegang tot het evenement kan alleen op vertoon van een geldig toegangsbewijs welke
verkrijgbaar is bij de kassa à € 12,50. Ben je voor 17 uur binnen dan is de toegang gratis.
8. Kinderen tot 12 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene het terrein op.
9. Houd je aan aanwijzingen van de organisatie. Dit voor je eigen veiligheid en die van anderen.
10. Drugs, wapens, glaswerk, blik en andere gevaarlijk voorwerpen zijn verboden.
11. De beoordeling of voorwerpen gevaarlijk zijn, gebeurt door de organisatie en is leidend.
12. Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd en leiden tot directe verwijdering van ons
festivalterrein.
13. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden
absoluut niet getolereerd. Ook deze uitlatingen leiden tot directe verwijdering van het festivalterrein.
14. Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving
is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
15. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of andere schade als gevolg van bezoek aan het festival.
16. Je mag geen eigen consumpties meenemen op ons festivalterrein.
17. Wildplassen is verboden, net als klimmen in objecten en bomen.
18. Er is geen alcoholverkoop aan personen onder de 18 jaar.
19. De organisatie kan personen de toegang weigeren of van het terrein verwijderen ter handhaving van
openbare orde, veiligheid en naleving huisregels.
20. Door het betreden van ons terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s te gebruiken
voor publicatiedoeleinden.
21. Roken is niet toegestaan in tenten of andere overdekte ruimtes.

HAVE A NICE DAY!

