Huisregels Boerenrockfestival

Wij verzoeken jullie rekening te houden met de omgeving. Jullie massale komst naar een kleine
dorpsgemeenschap heeft impact op de omwonenden. Dus gedraag je, maak geen rommel en beweeg je
op de fiets en voetpaden en de weg en niet daarnaast!
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Er wordt geen alcohol geschonken en geen rookwaren verkocht aan personen tot 18 jaar. Bij
twijfel zal om je legitimatie worden gevraagd. Iedereen tussen de 18 en 25 jaar kan op vertoon
van legitimatie bij de klamping opgang of bij de muntverkoop een alcohol bandje krijgen.
Roken in de feesttent is verboden. Bij overtreding zal de toegang worden geweigerd
Er wordt geen enkele vorm van agressie getolereerd. Bij agressief en/ of provocerend gedrag
wordt je direct van het terrein verwijderd en, indien nodig, worden overgedragen aan de politie.
Het gebruik en/ of bezit van drugs is niet toegestaan. Bij overtreding wordt je overgedragen aan
de politie.
Het meenemen van lachgas is niet toegestaan.
Het meenemen van dranken en/ of etenswaren is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan je buiten de voor publiek toegankelijke terreinen te begeven.
Glas is op het geheel evenementen terrein niet toegestaan.
Aanwijzingen van organisatie medewerkers dienen stipt te worden opgevolgd.
Ter bescherming van je eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd. Indien je
hieraan geen medewerking verleent, kan je de toegang tot het festival worden ontzegd.
Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.
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.
Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal je de toegang tot
het festivalterrein worden ontzegd en zal je worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de
eventuele schades op je verhaald worden.
Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in
het bezit te hebben. Bij constatering zal je worden overgedragen aan de politie.
Bij het plegen van misdrijven word je aangehouden en overgedragen aan de politie.
De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig
letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
Bij het niet naleven van onze huisregels word je de toegang tot het festivalterrein onherroepelijk
ontzegd en word je een lokaalverbod aangezegd van één of meerdere jaren.

