Huishoudelijk Reglement
Park Happening Schoten 2018
Wie Park Happening Schoten (PHS) 2018 bezoekt na 19u30, verklaart zich akkoord met onderstaande
regels:
1. Het is verboden de volgende zaken op het terrein mee te nemen: alcoholische dranken, blik, illegale drugs,
vuurwerk, barbecues/gasstellen en gevaarlijke voorwerpen: zoals wapens, glas, scherpe voorwerpen,
stoelen, stokken en elk ander voorwerp dat als gevaarlijk kan worden beschouwd door de organisatie. Deze
kunnen door de organisatie in bewaring worden genomen op het secretariaat. Bij het betreden van het
terrein van PHS kan je hierop gefouilleerd worden.
2. Het is niet toegestaan om: agressief of ongepast gedrag te vertonen, te wildplassen, te crowdsurfen, in de
vijver te zwemmen, een open vuur te maken, (huis)dieren mee te nemen (met uitzondering van
geleidehonden) of andere zaken te doen die als onaanvaardbaar worden beschouwd.
3. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en
stewards.
4. Het programma is onder voorbehoud. Indien één of meer acts niet doorgaan, biedt de organisatie een
vervangend programma aan.
5. Aan bezoekers onder 16 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel vragen we een legitimatiebewijs. Ook
het geven van alcohol aan bezoekers onder 16 jaar is niet toegestaan.
6. Professionele opnames van beeld en/of geluid zijn enkel toegestaan mits persaccreditatie. Voor meer
informatie begeeft u zich naar het secretariaat (kasteel).
7. Op het terrein van PHS worden foto’s en opnamen gemaakt voor reportages op websites,
promotiedoeleinden e.d. Door het betreden van het PHS-terrein geeft de bezoeker toestemming aan de
organisatie de opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
8. Het is niet toegestaan om op het terrein van PHS flyers te verspreiden, posters op te hangen of te samplen
zonder toestemming van de organisatie.
9. Er mag geen handel gedreven worden, tenzij men hiervoor een schriftelijk akkoord heeft met de
organisatoren van PHS.
10. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstal.
11. Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken! De organisatie is niet aansprakelijk voor enige
gehoorbeschadiging.
Oordopjes worden aan de kassa’s uitgedeeld.
Wie bovenstaande regels niet naleeft, kan de toegang tot het terrein van Park Happening Schoten ontzegd
worden, van het terrein verwijderd worden en/of riskeert gerechtelijke vervolging in geval van misdrijven.

