Huisregels Dorpsfeest Hoogland
Deze huisregels staan vermeld bij de ingang en worden bekend gemaakt in programmablad en op de website:
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Indien u zich bevindt op het terrein van Dorpsfeest Hoogland bent u verplicht zich aan de
huisregels te houden. U dient de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie (Stichting
Dorpsfeest Hoogland) op te volgen. De organisatie behoudt zich het recht voor om u de toegang
tot het evenement te ontzeggen.
Op grond van uw gedrag op ons terrein en/of op de openbare weg kan de organisatie u de
toegang tot het evenement ontzeggen of weigeren.
Zorg ervoor altijd een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben, wij kunnen er te allen tijde naar
vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het terrein weigeren.
Tijdens onze feestavonden geldt een minimumleeftijd van 18 jaar voor de donderdagavond en
een minimumleeftijd van 16 jaar voor de vrijdagavond en zaterdagavond.
Onder de 18 jaar alleen toegang tot de feestavonden met een “18min toch er in” pas en een
geldig ID bewijs.
Het is verboden op ons terrein drugs, wapens en/of dergelijke bij u te hebben. Verboden spullen
worden in beslag genomen en overgedragen aan de politie.
De organisatie kan bezoekers vragen mee te werken aan een fouillering. Indien u uw
medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, kan u de toegang ontzegd
worden en dient u ons terrein te verlaten.
Op ons terrein mogen personen onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank dragen en/of
nuttigen. Bij twijfel kunnen de medewerkers om legitimatie vragen. De verkoop van
alcoholhoudende drank kunnen wij op grond van wangedrag en/of dronkenschap weigeren.
In overdekte objecten zoals feest tent, WC en kroegenstraat mag niet gerookt worden.
Elektrische sigaret is ook niet toegestaan.
Het is verboden om op tafels en banken te staan.
Het dragen en/of tonen van aanstootgevende en/of nationalistische en/of motorclub en/of
politieke uitingen is verboden.
Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten te beklimmen.
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het
evenemententerrein handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden of promotionele
activiteiten te verrichten.
Op het terrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk
voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De
organisatie adviseert om oordoppen te dragen. Deze zijn tegen een geringe prijs verkrijgbaar bij
de muntenverkoop en/of garderobe.
Parkeren van fietsen en voertuigen is alleen toegestaan op de daarvoor ingerichte plekken.
Het betreden van ons terrein is geheel voor eigen risico van de bezoekers. De Stichting
Dorpsfeest Hoogland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of materiële dan wel
immateriële schade, die bezoekers van het terrein mochten ondervinden.
De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te
doen.
Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen.
Consumptiemunten zijn alleen geldig tijdens Dorpsfeest Hoogland en worden niet teruggenomen.
De munten blijven geldig. U kunt ze dus bewaren tot volgende edities.
Tijdens Dorpsfeest Hoogland worden video-opnames gemaakt. Bij het betreden van het terrein
gaat u hier stilzwijgend mee akkoord. Op verzoek van politie of justitie zullen deze beelden
worden overhandigd.
Tijdens Dorpsfeest Hoogland worden foto’s en video-opnames gemaakt en gebruikt voor
promotie van het evenement. Deze worden gepubliceerd op onze website, facebook, twitter en
in het programmablad. Door ons evenement te bezoeken gaat u hiermee akkoord.
De medewerkers van het Dorpsfeest Hoogland zijn 100% vrijwilliger. Indien er wachttijden
ontstaan rekenen wij op uw begrip.

