Huisregels
Toegang

Leeftijd, legitimatie en alcoholgebruik

Geen toegang zonder geldig entreebewijs, m.u.v. kinderen
t/m 11 jaar (onder begeleiding). Bij kortingskaarten dient
bij de ingang de actie en/of kortingspas getoond te worden.
De organisatie behoudt zich het recht, eenieder de toegang
te ontzeggen indien vermoed wordt dat zij een onveilige/
onprettige situatie creëren voor de overige aanwezigen. Reeds
gekochte kaarten worden nooit teruggenomen, ook niet bij een
eventueel gewijzigde programmering.

Tijdens het festival moet je je kunnen legitimeren met één
van de volgende (geldige) legitimatiebewijzen: paspoort,
Identiteitskaart of rijbewijs. Wij schenken geen alcoholische
dranken aan jongeren onder de 18 jaar. Bij twijfel kan het
personeel om legitimatie vragen. Daarnaast staan wij voor een
verantwoord alcoholgebruik. Misbruik van alcohol wordt niet
getolereerd.

Verboden goederen
Op Summerjazz Festival is de Nederlandse wetgeving
van kracht. Je kunt bij de ingang gefouilleerd worden.
Onderstaande zaken mag je als bezoeker niet meenemen naar
het festivalterrein en worden in beslag genomen:
• alle goederen die in strijd zijn met de Nederlandse
wetgeving;
• alle goederen waarmee men een gevaarlijke of onprettige
situatie creëert voor de andere aanwezigen;
• voedingswaar en dranken, anders dan één onaangebroken
0,5l fles water per persoon, kleine snacks of voeding en
drinkpakjes voor baby’s en kleuters;
• professionele audio-, video- en fotoapparatuur;
• Huisdieren.
Let wel: Een paraplu wordt toegestaan. Echter kan deze in
beslag worden genomen indien men een gevaarlijke of
onprettige situatie creëert voor de andere aanwezigen. Let op
elkaars veiligheid en zicht op het podium!

Aansprakelijkheid
Ieder die het festivalterrein betreedt gaat er mee akkoord dat
de organisatie niet aansprakelijk gesteld kan worden voor
schade aan eigendommen, vermissing van eigendommen of
letsel.
Let wel: Op het festivalterrein is geen garderobe en er
bevinden zich ook geen lockers.

Veiligheid
In het geval van calamiteiten dienen de aanwijzingen,
instructies of bevelen van de organisatie of de
verantwoordelijke in kwestie terstond te worden opgevolgd.
De organisatie behoudt zich het recht eenieder toegang
tot het festivalterrein te ontzeggen, zonder teruggave van
entreegelden en/of compensatie. Bij constatering van
onrechtmatigheden wordt aangifte gedaan bij de politie.

Fotografie, video- en audio-opnames
Het is verboden geluid- en/of video-opnames te maken voor
professionele doeleinden, tenzij hier toestemming voor is
verleend.

Handel en sampelen
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de
organisatie goederen te verhandelen of te flyeren op of rond
het festivalterrein.

Klimmen en crowdsurfen
Het is verboden de festivaltenten en de podia te beklimmen.
Crowdsurfen is verboden.

Vuur
Open vuur en fakkels zijn verboden op en rond het
festivalterrein.

Afval en wildplassen
Houd het netjes! Er staan voldoende prullenbakken op het
terrein om je afval in te gooien. Ook zijn er toiletten aanwezig wildplassen is verboden.

Overig
Daar waar in de praktijk blijkt dat deze huisregels niet
voldoende duidelijk zijn, zal de veiligheids-coördinator
beslissen. Zijn uitspraak is op dat moment bindend.

Portretrecht
Ieder die het terrein betreedt, gaat er mee akkoord dat zijn of
haar portretrecht door de organisatie gebruikt mag worden
voor uitingen rondom dit festival of toekomstige projecten.
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