HUISREGLEMENT BEEKPARKFESTIVAL 2022
LEEFTIJD
Er is geen minimale leeftijd voor toegang tot dit evenement. Zorg er altijd voor een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben,
het personeel en/of de beveiliging kan er naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het
festivalterrein weigeren.
COVID-19
De organisatie volgt de regels ten aanzien van evenementen opgelegd door de Rijksoverheid. Op het moment van schrijven
omvatten de huidige regels het volgende:
Evenementen zijn toegestaan tijdens hun gewone openingstijden. Hierbij is:
• geen coronatoegangsbewijs meer nodig;
• geen vaste zitplaats meer nodig;
• 1,5 meter afstand niet meer verplicht;
• een mondkapje niet meer verplicht.
Voor alle personen van 13 jaar en ouder is het volgende van toepassing.
Indien binnen (inclusief feesttent) meer dan 500 mensen aanwezig zijn, behoudt de organisatie zich het recht voor te vragen
naar een negatieve SARS-CoV-2 testuitslag. Hiervoor moet een negatieve PCR testuitslag worden overhandigd (QR-code). Een
zelftest is niet voldoende. Indien aan bovenstaande voorwaarde niet kan worden voldaan, behoudt de organisatie zich het
recht voor u de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen.
Al het bovenstaande is aan verandering onderhevig en de organisatie behoudt zich het recht voor bezoekers toegang tot het
evenement te weigeren indien daar aanleiding toe is op grond van de op dat moment geldende wetgeving betreffend COVID19.
FOUILLERING
Bezoekers kunnen door de beveiliging worden onderworpen aan een tascontrole en/of gefouilleerd worden.
VERBOD OP DRUGS, WAPENS, ETC.
Het is ten strengste verboden om verdovende middelen, drank, glaswerk, wapens en andere voorwerpen waarmee de orde
verstoort kan worden het terrein mee op te nemen. Tevens is het gebruik, het bezit en/of de handel in verdovende middelen
verboden en zal worden gemeld bij de politie.
ALCOHOLGEBRUIK
De verkoop van alcoholhoudende drank aan onze gasten kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap worden
geweigerd.
Het is verboden om alcohol te nuttigen of in het bezit te hebben voor bezoekers jonger dan 18 jaar. Het is als bezoeker van
18 jaar of ouder verboden om alcohol door te geven aan een persoon jonger dan 18 jaar. In geval van overtreding is de
organisatie gerechtigd de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen.
Het is verboden eigen alcoholhoudende dranken mee te nemen het festivalterrein op.
Bij vervalsing van de door de organisatie verstrekte munten behoudt de organisatie het recht de waarde van de munten te
laten vervallen.
ROOKBELEID
Alleen buiten mag gerookt worden. In de tent is roken niet toegestaan.
OVERLAST
De organisatie en/of beveiliging kan personen de toegang weigeren of verwijderen van de plaats van het evenement als er
sprake is van ongewenst gedrag. Hieronder wordt eveneens verstaan agressie, discriminatie en (geluids)overlast veroorzaakt
in de directe omgeving van het festivalterrein.
BORNSCHE BEEK
Het water in de Bornsche Beek is niet aangemerkt als veilig zwemwater. Zwemmen is de Bornsche Beek is verboden tijdens
het Beekparkfestival.
PARKEERBELEID
Parkeermogelijkheden zijn, zover noodzakelijk, in de straten rondom het festivalterrein beschikbaar op de daarvoor
bestemde plaatsen. Dit is op eigen risico. De organisatie behoudt zich het recht voor auto’s te laten verwijderen indien dit
noodzakelijk wordt geacht. Fietsen kunnen worden gestald op de aangewezen locatie, dit is gratis en op eigen risico.
VIDEO EN FOTO'S
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Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet AVG van kracht. Foto’s genomen in de openbare ruimte waarbij de gefotografeerde
personen zonder onevenredige inspanning kunnen worden geïdentificeerd zijn mogelijk persoonsgegevens. Personen mogen
inzage en correctie van hun persoonsgegevens vragen aan de organisatie.
Alle bezoekers geven door het betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om
video- en/of fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
AANSPRAKELIJKHEID
De organisatie, eigenaar van de locatie, dan wel personen die voor de organisatie werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk
gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten
ondervinden.
Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan
is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald op de
veroorzaker.
De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.
KLEDINGVOORSCHRIFTEN
(Voetbal)clubkleding/Full Colours van OMG’s (outlaw motor gangs) is niet toegestaan.
VOORSCHRIFTEN/AANWIJZIGINGEN
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan het huisreglement, voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en al zijn
(ingehuurde) medewerkers. Aanwijzingen van politie en brandweer moeten direct opgevolgd worden.
Dank voor uw begrip en medewerking.
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