Huisregels
Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag is niet toegestaan;
Politieke uitingen op wat voor manier dan ook zijn niet toegestaan;
Drugs zijn niet toegestaan! Let op, want er geldt een “zero tolerance” beleid;
De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen;
De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid ten allen tijde aan te passen;
Festiloco is een 18+ festival
Dieren, alcohol, flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen
zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, vuurwerk,
fakkels, mogen het festivalterrein niet op.
De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het festivalterrein op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers.
Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders)
verschuldigd is aan de bezoekers;
Bezoekers van het festival dienen akkoord te gaan met een strenge fouillering bij de ingang. Personen die in het bezit zijn van drugs zullen
worden overgedragen aan de politie;
Wapens zijn verboden! Alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapens zullen in beslag worden genomen;
Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het festivalterrein;
De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, het programma en/of de locatie van het festival te wijzigen;
Geluidssystemen, anders dan die van de organisatie zelf, zijn niet toegestaan op of rondom het festivalterrein;
Het bezoeken van het festival is volledig op eigen risico;
De organisatie van het festival houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan bezittingen van bezoekers;
Het is niet toegestaan om professionele opnameapparatuur mee te brengen naar het festivalterrein, (hieronder wordt niet verstaan, digitale
compacte camera ś en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie).
Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken ! Op het evenemententerrein kan soms harde muziek worden geproduceerd. De
organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert
om oordoppen te dragen.
De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan;

Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het festivalterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.
Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en
overdracht aan de politie.
Drank en eten kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten genaamd “Flamingo’s”. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar
zowel contant kan worden betaald, als met bancontact.
Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor de betreffende editie geldig, Deze munten kunnen niet worden ingewisseld.
Op het terrein zijn voldoende dixi’s te vinden. Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is
verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.
Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen zoals een
pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongerege ldheden.
Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties.
Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of
objecten van het evenement mee te nemen.
Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig
worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie
hieromtrent is bindend.
Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt
geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.
Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan
contact op met de organisatie.
De aangekochte drankbonnen kunnen niet worden gerecupereerd.
Op het terrein is er camerabewaking actief volgens de wet van 21-03-07
Verantwoordelijke : VZW Locoevents
Postadres: Terlicht 20 – 9451 Kerksken
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