Huisregels Chin Chin Festival 2019
Tijdens het bezoeken van Chin Chin Festival gelden voor
alle bezoekers de volgende regels:
leeftijd
Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Bezoekers
zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te
dragen die op verzoek getoond dient te worden
drugs
Het in bezit hebben of verhandelen van (hard-)drugs is niet
toegestaan op Chin Chin Festival. Bij constatering van
(openlijk) gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of
overdracht van de bezoeker en de drugs aan de politie.
veiligheid
Voor ieders veiligheid zal Chin Chin Festival haar bezoekers fouilleren en kunnen (hand)tassen doorzocht worden.
Bezoekers die zichtbaar onder de invloed zijn van drank of
drugs zal de toegang geweigerd worden. Dieren, vuurwerk , wapens en scherpe of gevaarlijke objecten zijn niet
toegestaan. Ook eigen etenswaren en dranken mogen
niet meegenomen worden
Ongewenste intimiteiten, bedreiging, mishandeling, discriminatie en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag
wordt door Chin Chin Festival niet getolereerd
pers & apparatuur
Het is verboden om professionele audio- of geluidsopnamen te maken, zonder persaccreditatie gegeven door
Chin Chin Festival. Het meenemen van professioneel foto-,
film-, video- en audio apparatuur zonder persaccreditatie is
niet toegestaan
Het is niet toegestaan op Chin Chin Festival promotiemateriaal (zoals samples, flyers e. a .) uit te delen
verzorging
Bezoekers dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van
een voetbalshirt en discriminerende of kapotte kleding is
niet toegestaan
oordoppen
Wij raden alle bezoekers aan om oordoppen te dragen.
Deze zijn te verkrijgen bij de merchandise stand op Chin
Chin Festival

aansprakelijkheid
Eigendommen van Chin Chin Festival mogen niet verplaatst
of meegenomen worden. Dit geldt ook voor etensresten
en drinkbekers. Indien er door de bezoeker schade wordt
aangericht aan onze eigendommen of het terrein, dan is
bezoeker schuldplichtig
De bezoeker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen
bezittingen. Er zijn kluisjes aanwezig om waardevolle spullen op te bergen. Chin Chin Festival is niet aansprakelijk
voor schade aan of verlies van bezittingen of lichamelijke
gesteldheid van de bezoekers
Roken in tenten is niet toegestaan Bezoekers dienen de
instructies en aanwijzingen van (security-) medewerkers te
allen tijde op te volgen.
overlast
Bij entree en bij het verlaten van Chin Chin Festival zullen
bezoekers ervoor zorgdragen geen overlast te veroorzaken voor de buurt
Het is niet toegestaan buiten de daarvoor bestemde toiletten te urineren
vervoersmiddelen
Fietsen, auto’s en andere vervoermiddelen dienen in de
daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden.
Dit om overlast voor omliggenden te beperken. Wanneer
dit niet het geval is, kan het voertuig verwijderd worden.

Bezoekers die zich niet aan de Huisregels en Algemene
Voorwaarden houden, zal de toegang tot het terrein
worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de
kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten

