Huishoudelijk reglement
Wanneer je dit evenement bezoekt, verklaar je je akkoord met de naleving
van volgende regels:
De volgende gedragingen zijn niet toegelaten:
Ø Overdreven alcoholgebruik;
Ø het plegen van feitelijkheden of gewelddaden ten opzichte van
aanwezige bezoekers, de organisatie of derden;
Ø het dragen van gelijk welk wapen;
Ø het gebruik, het bezit en de verkoop van verdovende middelen;
zowel alleen als in groep, in of rondom het evenement
Ø Het werpen met bekers of andere gedragingen die de openbare orde zouden kunnen
verstoren;
Ø Het is verboden om alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen
e.a.-projectielen of explosieven in vaste ,vloeibare of gasachtige toestand –
ontvlambare producten of materialen, spuitbussen, pyrotechnische zoals bengaals
vuur, …- om het even welk wapen het terrein te betreden;
Ø wildplassen;
Ø vuvuzela’s, gastoeters en andere geluidsobjecten;
Ø roken in zones waar het rookverbod geldt;
Ø wildplassen;
Ø bezoekers onder de 16-jaar mogen geen alcohol nuttigen op het terrein.
Bezoekers die het evenement verlaten, worden verzocht:
Ø
Ø
Ø
Ø

geen vandalisme te plegen;
de netheid en orde te respecteren;
geluidsoverlast te beperken tot een absoluut minimum;
zich te onthouden van deelname aan het verkeer indien zij
onder invloed zijn van alcohol en de verkeersregels te respecteren.

Overtreders van bovenvermelde bepalingen riskeren:
Ø het verzoek hun gedrag aan te passen en de richtlijnen van de organisatoren of hun

medewerkers op te volgen;
Ø doorverwijzing en mogelijk signalement aan de politie en gerechtelijke vervolging;
Ø een uitzetting uit het evenement en een toekomstig toegangsverbod tot het evenement
geldig voor alle wedstrijden van het WK (2018);
Ø indien dit opgelegde toegangsverbod overtreden wordt, dan kan een gasboete worden
opgemaakt door de politiediensten.
Bezoekers die het evenement betreden, worden verzocht te weten dat:
Ø Ze ten alle tijden in het bezit dienen te zijn van een geldig identiteitsbewijs;
Ø De organisatie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade, diefstal en
ongevallen.

