Huisregels Sleeptouw Festival
•

Op het Sleeptouw Festival is de Nederlandse wetgeving van kracht.

•

Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Sleeptouw kan haar bezoekers altijd
(doen) vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.

•
•

Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het festival willen
betreden kunnen worden geweigerd, de persoon welke aantoonbaar onder invloed is
kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van (dag) kaarten en/of
reiskosten

•

Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik,
vuurwerk, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel
etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren op het evenementen is niet
toegestaan.

•

Op Sleeptouw Festival is er een nultolerantiebeleid(zero-tolerance policy) met
betrekking tot drugs. Bezoekers die betrapt worden bij fouillering, visitatie of op bezit
zullen de toegang tot het festival ontzegd worden. Indien de persoon meer dan een
gebruikershoeveelheid aan verdovende middelen bij zich heeft c.q. dealerhoeveelheden
zal in overleg met organisatie, beveiliging en politie eventueel overgegaan worden tot
aanhouding inzake de opiumwet. Hoeveelheden zullen vooraf besproken worden met
politie.

•

Op het Sleeptouw Festival gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en
waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken
in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen en biergooien worden niet
getolereerd.

•

Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare
lenzen) zijn niet toegestaan. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale
(digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein
op.

•

Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de
directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de
organisatie.

•

Op het festival kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht
op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het festivalterrein geschiedt derhalve
geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op
te zoeken.

•

Tijdens het festival zullen foto’s & video opnames gemaakt worden ten behoeve van
promotie doeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hier mee akkoord.

•

Bij het eventuele cancelen van het evenement heeft de bezoeker enkel recht op
teruggave entreegelden en niet op transactie/servicekosten

•

Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het festivalterrein
onherroepelijk ontzegd.

•

Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GG&GD
en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te
visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in
bewaring te nemen dan wel te vernietigen.
Bezoeker vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden
met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het evenement; dit alles in de
meest brede zin van het woord
De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadigingen en/of diefstal. De eventuele
aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar
verzekeraar in een specifiek geval uitkeert vanwege enige schade c.q. letsel ontstaan
aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.

•

•

