Huisregels:
´Laten we er één groot feest van maken, voor iedereen´
Op het Zomerfestival Boskamp mag veel, maar met de volgende huisregels hopen we
het ook voor iedereen gezellig te houden!
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Het is voor jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen of te nuttigen.
Bij twijfel over leeftijd wordt er gevraagd naar legitimatie. Bij overtreding worden
eventuele boetes verhaald op de overtreder.
Het is verplicht om een polsbandje te dragen bij de aankoop van
alcoholhoudende dranken aan de bars op het evenemententerrein. Polsbandjes
worden op centrale plekken aan de tent verstrekt op vertoon van een geldige
legitimatie.
Het is op diverse aangegeven plaatsen (o.a. in de tenten) niet toegestaan om te
roken. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder.
Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het
evenemententerrein: dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag – en/of
stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.
Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik
van, en handel in drugs van toepassing.
Huisdieren zijn op het evenemententerrein niet toegestaan. (dit om voor
iedereen een aangename omgeving te creëren)
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen
van de organisatie en het beveiligingspersoneel.
Bij gebruik van de diensten van de EHBO(-post);
Mag er maar één persoon extra mee naar binnen.
Mag je géén gebruik maken van een mobiele telefoon.
Mag je niet roken.
Mag er geen drank mee naar binnen.
Mag er geen gebruik worden gemaakt van camera's
Geef je de hulpdiensten de ruimte om hun diensten te kunnen verrichten.
Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van een van de
evenementen van het Zomerfestival is geheel op eigen risico van de bezoeker.
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of
enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of goederen van de bezoeker.
Diefstal en vermissing vallen ook hieronder.
Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers geven bij
betreding van het evenemententerrein stilzwijgend toestemming aan de
organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te
gebruiken voor promotiedoeleinden.
Tijdens het evenement maken wij gebruik van een beveiligingsbedrijf.
Bij constatering van overtreding van artikel 1 t/m 8 van dit regelement kan de
organisatie of ingehuurde beveiliging personen de toegang tot het
evenemententerrein weigeren (ook voor meerdere jaren) of (tijdelijk) van het
terrein verwijderen.
Onder het evenemententerrein wordt verstaan;
Feestterrein aan de Wethouder Boerkampweg.
Parkeerplaats Wethouder Boerkampweg.
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