HUISREGELS EVENEMENTEN FRIENDLY FIRE

Door het kopen van een toegangsbewijs en/of het betreden van het evenemententerrein gaat de
bezoeker akkoord met onderstaande huisregels.

1.
Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en aanwijzingen van de organisatie en
bevoegde instanties.
2.
Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het
evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt,
heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de
evenementlocatie te verwijderen.
3.
Bezoekers betreden het evenement en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie
is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van bezoekers of voor
gezondheidsschade zoals, maar niet uitsluitend, gehoor- en gezichtsschade en andere stoornissen.
4.
Personen jonger dan 16 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een persoon
van 18 jaar of ouder.
5.
Toegang tot het evenement wordt uitsluitend verleent op vertoon van een geldig toegangsbewijs
in combinatie met een geldig identificatiebewijs.
6.
Het polsbandje dat bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het toegangsbewijs
wordt verkregen, dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen.
Een polsbandje dat niet om de pols wordt gedragen geeft geen toegang tot het evenement.
7.
Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen
bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Alcoholwet,
waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. Bij binnenkomst
krijgen personen onder de 18 jaar een apart of afwijkend polsbandje.
8.
De organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een bezoeker die wel
oud genoeg is om alcohol te kopen, maar samen komt met vrienden die nog geen 18 zijn terwijl duidelijk
is dat de alcohol ook voor hen bedoeld is.
9.
Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming
van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen
en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook
nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.
10.
De volgende zaken zijn niet toegestaan mee te nemen naar het evenemententerrein:
etenswaren, glaswerk, blik, camelbaks, grote of zware tassen, huisdieren (uitgezonderd
assistentiedieren), (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s, parasols, selfiesticks, drugs
(hieronder vallen ook lachgaspatronen en -openers), vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen
(waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS-gas) en professionele foto-, film- en andere
opnameapparatuur. Herbruikbare waterflessen zoals doppers en bidons zijn leeg toegestaan, maar
plastic wegwerpflesjes zijn alleen toegestaan zonder dop. Een lichte (rug)tas of kleine rugzak is geen
probleem, maar zal bij de ingang worden gecontroleerd door een beveiligingsmedewerker.
11.
Zware medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn in verband met een
gezondheidsaandoening mogen in combinatie met een medicijnpaspoort (kosteloos verkrijgbaar bij
iedere apotheek, houd rekening met een aanvraagtijd van ca. 3 weken) mee naar binnen.
12.
De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale
waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald, illegale zaken worden aan de politie overhandigd.
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13.
Bezoekers aan het evenement kunnen bij de ingang worden gecontroleerd/gefouilleerd.
Bezoekers die weigeren hieraan mee te werken kan de toegang tot het evenement worden ontzegd.
14.
De organisatie verstrekt aan de bezoeker een cup token die bij de reguliere barren ingewisseld
kan worden voor een drinkbeker (softcup). Vervolgens kan een lege en recyclebare drinkbeker bij de
reguliere barren worden ingewisseld voor een nieuwe beker of een cup token. De organisatie accepteert
per bezoeker de inlevering van maximaal 20 drinkbekers tegelijkertijd. Niet-recyclebare (i.e. kapotte,
sterk bevuilde, etc.) drinkbekers kunnen niet worden ingewisseld. De bezoeker wordt dan een optie
geboden een nieuwe drinkbeker aan te schaffen tegen betaling.
15.
Roken is niet toegestaan in tenten, overkappingen en (tijdelijke) gebouwen. Ten gevolge van
de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes, zullen op de bezoeker worden
verhaald.
16.
Het is niet toegestaan om op het terrein te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële
activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te
laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.
17.
Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende
teksten is niet toegestaan.
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