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ALGEMENE GEDRAGSREGELS BEZOEKERS FEESTWEEK GROESSEN  
 
Algemeen  

 Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op en om het evenemententerrein 

 Het betreden en het bijwonen van het evenement en evenemententerrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker 

 Tijdens de evenementen worden (foto) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze 
opnames openbaar te maken dan wel te gebruiken voor promotionele doeleinden. 

 Huisdieren zijn in de feesttent niet toegestaan 

 Parkeren op aangeven van de parkeerwachten/verkeersregelaars 

 De organisatie heeft het recht om, in geval van overmacht, aanpassingen te doen in het programma 

 Reeds verkochte consumptiemunten worden niet ingenomen 

 De bar sluit een half uur na afloop van het laatste optreden  

 

Toegangscontrole/beleid 
 Toegang is altijd onder voorbehoud. 

 Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u automatisch akkoord met de ‘Algemene Gedragsregels’ Feestweek Groessen 

 Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd.  

 Bij twijfel over leeftijd wordt er gevraagd naar legitimatie 

 Tijdens het Gerstfeest en Maisfeest: 

- geen toegang voor personen onder < 16 jaar  

- is het dragen van petjes niet toegestaan 
 Er wordt geen alcohol geschonken aan personen < 18 jaar 

 Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd 

 Op grond van uw gedrag op het evenement of op de openbare weg rond het evenement kan het personeel en de organisatie u ten alle tijden de 
toegang weigeren, dan wel u (laten) verwijderen van het evenemententerrein 

 

 Gedrag op en rond het evenemententerrein  
 Flyeren en posters plaatsen op het evenemententerrein is uitsluitend toegestaan in overleg met de organisatie.  

 Drank en consumpties evenals drinkbekers mogen niet mee naar binnen en/of naar buiten worden genomen.  

 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholhoudende) drank te gebruiken  

 Bij het verlaten van het terrein, wordt vriendelijk doch dringend verzocht rekening te houden met de omwonenden  
 

Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen  
 Op en om het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van en de handel in drugs en drank van toepassing  

 U mag geen hard- of softdrugs zoals pillen gebruiken of in het bezit hebben. Onze medewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert 
u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering.  

 

Agressie  
 Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.  

 

Hinderlijk en aanstootgevend gedrag  
 Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering.  

 Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.  
 

Eigendommen van bezoekers  
 De organisatie 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 o.a. diefstal/vermissing verstaan. 
 

Calamiteit/ontruiming  
Bij een grote calamiteit waarbij ontruiming noodzakelijk is treedt direct het Calamiteiten- Ontruimingsplan in werking! 
Hierbij sluiten direct alle servicepunten als munt-en kaartverkoop, bar, garderobe, entree, etc. 
Bezoekers zullen in een later stadium in de gelegenheid worden gesteld om eigendommen terug te verkrijgen.  
Getroffen bezoekers kunnen hun gekochte consumptiemunten op een later tijdstip inwisselen.  
De getroffen bezoekers die nog in het bezit zijn van een niet verzilverde entreekaart (voorverkoop) worden op een later tijdstip in de gelegenheid gesteld 
deze in te wisselen, dit geldt niet voor verstrekte vrijkaarten. 
LET OP: het inwisselen van munten en/of entreekaarten is alleen van toepassing bij een volledige  ontru iming op bevel van politie en/of brandweer. 


