Huisregels Drift - Om te dansen
* Ga respectvol om met elkaar, de locatie en je omgeving.
* Drift is een veilige plek voor iedereen. Elke vorm van racisme, sexisme, transfobie, homofobie,
validisme of andere vormen van discriminatie worden niet getolereerd. Dit geldt ook voor iedere
vorm van geweld, ongewenst fysiek contact en (drugs)misbruik. Zie je iets gebeuren, voel je je
onveilig of niet lekker? Meld het dan aan de bar, bij de security of bij de Green Teams. Deze lopen
rond over het terrein en herken je aan hun gele hesjes en de borden met een ‘❤ ’.
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* Bescherm je oren! Professionele oordoppen zijn te verkrijgen bij de merchandise stand en de
barren.
* Geniet van het moment, laat je telefoon in je zak.
* De minimumleeftijd voor dit festival is 18 jaar. ID is verplicht.
* Het is niet mogelijk om in en uit te lopen tijdens het evenement.
* Drugs zijn niet toegestaan.
* Het is verplicht mee te werken aan een veiligheidsfouillering.
* Aanwijzingen van het personeel en de beveiligingsmedewerkers dienen te allen tijde direct te
worden opgevolgd.
* Bezoekers betreden het terrein op eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor
schade ontstaan tijdens of door het bezoek aan ons festival en/of door het verblijf op het terrein.
* Roken is alleen toegestaan in de openlucht of in de daarvoor aangewezen ruimtes.
* Het bezit en het dragen van wapens, sto en of voorwerpen, die gevaar kunnen opleveren is
verboden.
* Het meebrengen van eigen drank of etenswaren, aangebroken verpakkingen zoals deodorant,
zonnebrand, parfum esjes etc. en spuitbussen onder druk is verboden.
* Huisdieren zijn niet toegestaan.
* Het verkopen van diensten of producten, yering en andere promotie op of rondom het terrein is
zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden
alle opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten verhaald op desbetre ende organisatie/
persoon.
* Bezoekers stemmen bij het betreden van het terrein in met het maken van beeld- en
geluidsopnamen en het verdere (her)gebruik van die opnamen.
* De organisatie krijgt automatisch het recht op het (her)gebruik van alle beeld- en
geluidsopnamen die gemaakt zijn tijdens het evenement. Deze opnamen kunnen zonder
(voor)aankondiging en zonder tegenprestatie openbaar worden gemaakt en/of anderszins
worden geëxploiteerd.
* Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie
professionele audio- en video opnamen en foto's te maken voor commerciële doeleinden.
* De organisatie is gerechtigd om bezoekers die zich tegen het bezoekersreglement verzetten of
zich er niet aan houden van het terrein te laten verwijderen.
* Gelieve bij (dreigende) ongeregeldheden of calamiteiten onmiddellijk beveiliging of personeel te
waarschuwen.
* Als een bezoeker schade aan het terrein/zaken veroorzaakt, kan de organisatie deze verhalen
op de bezoeker en kan hiervan eventueel aangifte gedaan worden.
* Bij het betreden en verlaten van het terrein dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor
de omwonenden en nabije groen- en leefomgeving.

* Beledigende, provocerende en/of aanstootgevende kleding alsmede supporterskleding
is niet toegestaan.
* Drankmisbruik en/of dronkenschap wordt niet getolereerd.
* Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle betrokken partijen.
* Bij her-entree dient opnieuw entreegeld te worden voldaan.
* Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig ticket.
* In alle gevallen die hier niet expliciet gemeld zijn beslist de organisatie.
* Bij het betreden van ons festival ga je akkoord met dit reglement.
* Op het bezoek aan ons festival zijn naast dit bezoekersreglement de Algemene
Bezoekersvoorwaarden van Drift van toepassing. Dit bezoekersreglement kan te allen tijde worden
opgevraagd en worden geraadpleegd op www.driftomtedansen.nl

