FESTIVALREGLEMENT
De bezoekers van Jeugdfeesten Gullegem zijn gebonden aan dit festivalreglement.
Het festivalterrein is geopend op vrijdag 13/09/2019 van 20u – 3u, zaterdag 14/09/2019 van 14u-3u en zondag
15/09/2019 van 11u-22u.
⮚ Wie het festivalterrein betreedt moet een bewijs van leeftijd kunnen voorleggen. Onder de 16 jaar
wordt er geen alcohol geschonken.
⮚ Als bescherming van eigen en andermans veiligheid kan de kleding worden gefouilleerd/ gedetecteerd
en rugzakken doorzocht op verboden voorwerpen. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan
de toegang tot het terrein worden ontzegd.
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.
⮚ Geen toegang aan mensen in bezit en/of ander invloed van drugs. Binnen en buiten het festivalterrein
is drugsgebruik ten strengste verboden. Geen enkel excuus.
⮚ Geen toegang aan mensen in bezit van wapens, pepperspray, messen enz. Voorwerpen die als wapen
gebruikt kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is
bindend.
⮚ Geen toegang aan mensen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt of betrokken waren bij
een vechtpartij
⮚ Geen toegang aan mensen die in de omgeving van het festivalterrein eender welke vorm van overlast
hebben veroorzaakt.
⮚ Geen toegang aan mensen die in welke vorm dan ook spanningsvelden en/of agressiviteit met zich
meebrengen
⮚ Het is niet toegelaten goederen van gelijk welke aard te verhandelen of uit te delen in of rondom het
terrein
⮚ Het is niet toegelaten promotiemateriaal (flyers, affiches, enz) uit te delen nog te verspreiden zonder
toestemming van de organisatie.
⮚ 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.
⮚ Ongewenste intimiteiten/hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag zijn redenen tot verwijdering van
het terrein
⮚ Bij onenigheid of ruzie is men verplicht onmiddellijk de security te verwittigen
⮚ Bedreiging, intimidatie of andere vormen van agressie zijn ten strengste verboden
⮚ Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme zijn ten strengste verboden
⮚ De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade
door andere bezoekers
⮚ Op het terrein kan ingevolge gebroken glazen en ondanks onze voorzorgen en schoonmaak hier of
daar nog een scherf of stuk glas op de grond liggen. Bezoekers dienen dan ook ten allen tijde hun
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schoenen aan te houden. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen
en kwetsuren die ontstaan ingevolge het niet dragen van schoeisel of wegens het dragen van
onaangepast schoeisel.
Betreden van het terrein is op eigen verantwoording.
Alle opdrachten van medewerkers van het festival, dien je op te volgen.
Alle bezoekers moeten zich kunnen legitimeren. Bij ernstige overtreding van de wet of misdrijven
wordt automatisch aangifte gedaan bij de politie.
Overtreding van het regelement kan leiden tot verwijdering van het terrein
In situaties waar het festivalreglement niet in voorzien, beslist de organisatie over de mogelijk te
nemen maatregelen
Maximum capaciteit wordt gerespecteerd

