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HUISREGELS
HUISREGELS FESTIVAL POOLSHOOGTE
Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij
betreding van de evenementenlocatie gaan deelnemers en bezoekers automatisch akkoord met deze
huisregels. De organisatie en/of de beveiliging hebben het recht om mensen die zich niet aan de
huisregels houden de toegang te weigeren.
MILIEU
Wij doen een dringend beroep op alle bezoekers op en om het festivalterrein om het terrein schoon te
houden en gebruik te maken van de afvalbakken.
FIETSENSTALLING
Festival Poolshoogte heeft een fietsenstalling ingericht bij de toegangspoort. Voor eigen risico. Parkeer
geen fietsen tegen huizen en/of bedrijven en maak geen fietsen vast aan bouwhekken!
ALCOHOL
Wij schenken geen alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar. Op verzoek van het personeel dien je een
geldige legitimatie te kunnen tonen. De verkoop van alcoholhoudende drank aan onze gasten kan ten
alle tijden op grond van wangedrag en/of dronkenschap worden geweigerd.
ROKEN
Binnen en op speellocaties mag niet gerookt worden.
EHBO
Op afroep zijn medewerkers van de EHBO aanwezig. De festivalorganisatie verzoekt publiek alle
medewerking te verlenen bij het werk van de EHBO en andere hulpdiensten.
TOEZICHT EN VEILIGHEID
Drugs, wapens, lachgas, vuurwerk, spuitbussen, glas en blik zijn verboden. Daarnaast is het ook niet
toegestaan om fietsen en scooters mee te nemen op het festivalterrein. Het is verboden het
evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd,
zal de toegang worden geweigerd.
VOORWERPEN EN OBJECTEN
Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te
beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te
nemen.

GEBRUIK VAN FOTO’S EN FILMMATERIAAL
Door het betreden van het festivalterrein geeft u toestemming voor het gebruik van foto- en
filmmateriaal voor publicitaire doeleinden van onze organisatie.
FLYEREN OF VERKOPEN
Het is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan flyers of andere reclame-uitingen te
verspreiden op en rond het festivalterrein. Ook het verkopen van goederen, loten, collectes etc. zijn op
het festivalterrein verboden.
EIGEN RISICO
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De festivalorganisatie en haar
medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel
immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.
BINNENLOCATIES
Op binnenlocaties zijn de daar geldende huisregels van toepassing.
OVERIGE SITUATIES
In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen
maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
TOT SLOT
Veroorzaak geen overlast voor buurtbewoners bij verlaten van het festivalterrein.

