Huisreglement SunGrooves 2018
Indien U het festivalterrein van SunGrooves betreedt, bent u verplicht zich te houden aan de volgende huisregels:
•

Respecteer het stadspark! Doe je behoefte niet tegen de bomen maar op de toiletten. Deponeer je afval in de afvalbakken.

•

Minimale leeftijd is 16 jaar, bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd. Indien geen legitimatie, geen toegang!

•

Kinderen tot 11 jaar mogen onder begeleiding van minimaal één ouder het festivalterrein betreden. Jongeren tussen 11 en 16 jaar worden niet
toegelaten.

•

Voor het nuttigen van alcoholhoudende dranken geldt een minimale leeftijdsgrens van 18 jaar. Overtreders worden van het terrein verwijderd.

•

Bezoeker is verplicht te allen tijde, als hierom door de organisatie of medewerkers wordt gevraagd, een geldig legitimatiebewijs te tonen.

•

Bezoeker is verplicht te allen tijde aan opdrachten en/of raadgevingen van of namens SunGrooves gehoor te geven.

•

Het is ten strengste verboden om drugs (soft- en harddrugs) te bezitten, gebruiken of verhandelen op het terrein van SunGrooves. Bij constatering
van dit feit zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie en wordt de toegang tot SunGrooves ontzegd.

•

Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn ten strengste verboden. Bij constatering van dit feit zal de bezoeker worden
overgedragen aan de politie en wordt de toegang tot SunGrooves ontzegd.

•

Bij beschadigingen van onze eigendommen wordt u aansprakelijk gesteld voor reparatie / vernieuwingskosten.

•

Het is niet toegestaan consumpties of consumptieverpakkingen op het festivalterrein mee te nemen. Tevens is het niet toegestaan je consumptie van
het terrein te nemen.

•

Op SunGrooves kunnen geluidsniveaus bereikt worden die eventueel op den duur gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken.

•

Personen gekleed in shirts en/of kleding die bij (een) bepaalde groepering(en) horen, zullen worden verwijderd.

•

Politieke uitingen zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Bij entree en/of constatering worden personen verwijderd van het terrein, dan wel niet
toegelaten.

•

Wapens genoemd in de wet wapens en munitie evenals vuurwerk, brandgevaarlijke en explosieve stoffen zijn niet toegestaan. Evt. gevaarlijke
voorwerpen zijn ter beoordeling van de beveiliging.

•

SunGrooves behoudt het recht toegang te weigeren / ontzeggen.

•

Bezoeker gaat ermee akkoord dat er op SunGrooves foto- en/of video-opnamen worden gemaakt die gebruikt worden voor diverse doeleinden.

•

Munten van SunGrooves zijn niet inwisselbaar voor geld. Deze munten zijn komend jaar wel weer te gebruiken.

•

De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen.

•

Het is verboden te crowdsurfen op SunGrooves.

