FESTIVALREGLEMENT
De bezoekers van Jeugdfeesten Gullegem zijn gebonden aan dit festivalreglement.
De organisatie heeft het recht eenieder te allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien
hiertoe voldoende grond bestaat.
Het festivalterrein is geopend op vrijdag 14/09/2018 van 20u – 3u, zaterdag 15/09/2018 van 14u-3u
en zondag 16/09/2018 van 11u-21u.
Wie het festivalterrein betreedt kan aan een bagagecontrole onderworpen worden. Wie deze
controle weigert krijgt geen toegang tot de afgebakende festivalzone.
Volgende voorwerpen worden niet toegelaten op het terrein:
•

grote rugzakken of tassen (met een hoogte hoger dan 45 centimeter)

•

dranken, zowel alcoholisch als niet-alcoholisch en etenswaren

•

glas, (plastic) flessen, blik, brik, waterzakken

•

drugs

•

vuurwerk, explosieven, gas, gasbranders, kaarsen, bengaals vuur, barbecues…

•

wapentuig en al wat daar kan voor doorgaan (vuurwapens, messen, scherpe voorwerpen…)

•

kampeermateriaal

De organisatie kan deze lijst te allen tijde aanpassen of aanvullen.
Het is verboden te flyeren en/of affiches aan te brengen op het openbaar domein zonder
voorafgaande toestemming.
Alle tijdens het festival genomen foto en video opnames zijn rechtenvrij en ten behoeve van
promotie van het festival. Commerciële doeleinden mag enkel met toestemming van de organisatie.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal e.d. van voorwerpen,
materialen, personen etc.
Betreden van het terrein is op eigen verantwoording.
Alle opdrachten van medewerkers van het festival, dien je op te volgen.
Onder 16 jaar wordt er geen alcohol geschonken.
Alle bezoekers moeten zich kunnen legitimeren. Bij ernstige overtreding van de wet of misdrijven
wordt automatisch aangifte gedaan bij de politie.
Het is verboden om:
•

Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.

•

Diefstal en vernielingen te plegen. Zowel op als rond het terrein.

•

Goederen te verhandelen of te helen.

•

Geweld en/of intimidatie te gebruiken.

•

Overlast aan de directe omgeving te veroorzaken.

•

Godslasteringen te uitten en/of ziekten aan personen toe te wensen.

