REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE FESTIVAL DA COPA
Om het voor iedereen aangenaam en veilig te houden zijn er enkele spelregels opgesteld.
Wie het evenement bezoekt, verklaart zich akkoord met ons reglement en houdt
rekening met volgende zaken:
1. Bezoekers dienen zich te houden aan dit reglement alsook de aanwijzingen van de
organisatie en het personeel op te volgen. Bij een inbreuk op het reglement of het
niet volgen van de aanwijzingen, kan worden overgegaan tot verwijdering van het
evenement. De bezoeker heeft hierbij geen recht op een terugbetaling van
eventuele eet- en drankbonnen.
2. Het is verboden om volgende voorwerpen mee te nemen: drank, voedsel, glas,
blik, dieren (behalve voor personen met een handicap), scherpe voorwerpen,
wapens en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk beschouwd
kan worden.
3. Met een goed uitgevoerde toegangscontrole wordt de veiligheid van iedereen
gegarandeerd. De controle wordt uitgevoerd door veiligheidspersoneel om te
vermijden dat alcohol, glas, harde of scherpe voorwerpen enzovoorts op het
evenement aanwezig zijn. Elk ander voorwerp dat door de organisatie als
gevaarlijk kan worden beschouwd, wordt ook in beslag genomen.
4. Bij weigering van een persoonscontrole wordt de toegang tot het evenement
geweigerd.
5. De organisatie neemt geen voorwerpen in bewaring.
6. Wapen- en drugsbezit is bij wet verboden. Bij overtreding of vermoedens van
inbreuk worden de politiediensten onmiddellijk gewaarschuwd.
7. Rugzakken, tassen en handtassen zijn verboden. Alle handbagage groter dan
20x10cm zal geweigerd worden. De organisatie vraagt de medewerking van de
bezoekers door op eenvoudig verzoek van de medewerkers de tas of rugzak te
openen en de inhoud ervan te tonen.
8. Er is camerabewaking op en rond het terrein. Bij het betreden van het terrein gaat
de bezoeker ermee akkoord dat het gemaakte beeldmateriaal aangewend mag
worden omwille van veiligheidsredenen.
9. Een bezoeker die pyrotechnische voorwerpen bedoeld om licht, rook of lawaai te
produceren binnen brengt, poogt binnen te brengen of die in het bezit is van zulke
voorwerpen (vb. vuurwerk, bommetjes,...) op het evenemententerrein, kan van
het evenemententerrein verwijderd worden.
10. Een bezoeker die alleen of in groep door zijn/haar gedrag het verloop van het
evenement verstoort door het aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of
woede ten opzichte van één of meer personen die zich op het evenemententerrein
bevinden, kan van het evenemententerrein verwijderd worden..
11. Elektrische voorwerpen zijn verboden. Deze worden in beslag genomen en
overgemaakt aan de politiediensten.
12. Chemische stoffen die als wapen kunnen gebruikt worden zijn verboden. Deze
worden onmiddellijk in beslag genomen.
13. Bij een inbreuk op het reglement kan de bezoeker in de toekomst de toegang
geweigerd worden.

