Reglement Köningsdag Reusel 2022
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Het betreden van het Koningsdag festivalterrein en het bijwonen van een
optreden zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
De toegang is voor alle leeftijden.
Bezoekers zijn verplicht zich te kunnen legitimeren met een geldig
legitimatiebewijs wanneer hier door het personeel naar gevraagd wordt.
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van
het (beveiligings)personeel.
Tijdens het evenement worden (foto-, video-) opnames gemaakt. Bij binnenkomst
geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames
te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele
doeleinden.
Geweld en agressie worden niet getolereerd.
Bij het betreden van het festivalterrein gaat men akkoord met het gehele
reglement.
Doorgeven van alcohol aan personen onder de 18 jaar is verboden.
Het nuttigen van alcohol onder de 18 jaar is verboden. Eventuele consequenties
worden verhaald op de overtreder.
Gekochte drankbonnen kunnen niet worden teruggenomen en zijn alleen geldig
tijdens Köningsdag Reusel 2022.
Bij het betreden van het festivalterrein geef je de ordedienst toestemming dat zij,
indien noodzakelijk, je mogen fouilleren. Weiger je medewerking dan kun je
worden verwijderd of de toegang tot de locatie geweigerd.
Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens of
gevaarlijke voorwerpen mee te nemen op het festivalterrein.
De toegang kan u worden geweigerd als u dronken bent of onder invloed van
drugs.
Personen welke met drank gooien kunnen worden verwijderd. Eventuele schade
hieruit voortvloeiend zal op de personen worden verhaald.
Het is verboden eigen eten en drinken mee te nemen op het festivalterrein. Dit
kan worden ingenomen en wordt na het festival niet teruggegeven.
Een eventuele boete omtrent drankgebruik kan worden verhaald op de overtreder.
Het is verboden om in de tent te roken. Roken is alleen buiten toegestaan.
Een eventuele boete omtrent het rookbeleid kan worden verhaald op de
overtreder.
Köningsdag Reusel, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam,
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade,
die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten
het terrein of locatie.
Köningsdag Reusel, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam,
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of
diefstal toegebracht door derden.
In omstandigheden waarin dit reglement geen uitsluitsel biedt is het oordeel van
de organisatie leidend.

