HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Onderstaande regels zijn gebaseerd op hoffelijkheid, veiligheid, respect voor anderen en voor de omgeving. Door aankoop van een ticket
verklaar je akkoord te gaan met dit algemeen reglement. Bezoek zal worden geweigerd bij het niet naleven van dit algemeen reglement.
•Enkel de eerste aanbieder van het originele festivalticket krijgt toegang tot het festivalterrein. De houder van een gekopieerd festivalticket zal de toegang worden
geweigerd. Verkochte toegangstickets worden niet ingeruild noch teruggenomen. Eens gekocht, ziet de koper af van alle discussie hieromtrent. Verloren toegangsbewijzen
worden niet vervangen op de dag van het festival zelf.
•De bezoekers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die zij uit onvoorzichtigheid, fout of nalatigheid berokkenen aan anderen. Personen onder begeleiding
vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hun begeleiders. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade berokkend door enige bezoekers.
De artiesten en organisatoren, hun agenten en bedienden, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal, noch voor om het even welk gebeurlijk
ongeval.
•Door de aankoop van een festivalticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons festivalreglement bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd
worden. Het Nostalgie Beach Festival behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien je
een inbreuk op het reglement begaat, ben je als enige hier verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om het Nostalgie Beach Festival te vrijwaren van alle mogelijke
gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.
•Tijdens het evenement zal de organisatie foto’s, video- en audio-opnames maken. Wanneer je het Festivalpark Middelkerke betreedt, stem je stilzwijgend in met het publiceren,
kopiëren en/of verder gebruik van deze beelden.
•De bezoeker verbindt zich ertoe de eigendom en nachtrust van derden te respecteren, overeenkomstig de regels betreffende het goed nabuurschap.
•De organisatie behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de toegang te beperken of weigeren voor bepaalde groepen of individuen.
•De organisatie is niet verantwoordelijk voor geluidsniveaus die eventueel gehoorschade kunnen veroorzaken. De maximale geluidsdrempel is bij wet vastgelegd op een
gemiddelde van 100 dB(A) over 60 min. Deze wordt strikt gerespecteerd. Oordoppen zijn steeds ter beschikking aan de ingang en aan onze infostand.
•Jongeren t.e.m. 12 jaar krijgen uitsluitend onder begeleiding van een meerderjarige gratis toegang tot het festival, op vertoon van een Kids-ID. Het festival richt zich echter
specifiek tot een volwassen publiek en er worden geen faciliteiten voor kinderen voorzien.
•Het Nostalgie Beach Festival werkt met een oplaadkaart voor eten en drinken. De oplaadkaart kost 1 euro en met deze oplaadkaart kan je eten en drinken bestellen aan de
verkoopstands. De oplaadkaart kan opnieuw opgeladen worden aan de kassa’s, maar is enkel geldig voor de editie 2018. Het restsaldo op de oplaadkaart kan vanaf 12u00 op
zondag 12 augustus tot en met 18u00 op maandag 13 augustus terugbetaald worden via de procedure op de refundpagina: refund.nostalgiebeachfestival.be. Op Maandag 13
augustus van 8u30 tot en met 17u30 kan er ook een refund aangevraagd worden bij TWICE ENTERTAINMENT NV: WESTLAAN 159, 8800 ROESELARE.
Het is verboden om:
•kledij en accessoires die mogelijk gevaarlijk zijn of voor verwarring kunnen zorgen bij de veiligheid of organisatie mee te brengen.
•grote rugzakken en handtassen met een hoogte groter dan 45 cm, valhelmen, frigoboxen, boodschappenkarren, trolleys en koffers binnen te brengen op de terreinen.
•Alle mogelijke dranken en etenswaren mee te brengen. Die worden bij de ingang in beslag genomen & kunnen niet geretourneerd worden.
• selfiesticks, (klap)stoelen, tafels en scherpe voorwerpen mee te brengen.
•dieren mee te brengen op het festivalterrein. Deze worden niet toegelaten (uitgezonderd geleidehonden van mensen met een beperking).
•professionele geluids-, film-, video- en fotoapparatuur en drones mee te brengen.
•paraplu’s met een scherpe punt binnen te brengen. Enkel inschuifbare paraplu’s mogen binnen.
•elk mogelijk voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te brengen.
•te roken in gebouwen en lokalen en op plaatsen waar een rookverbod is aangeplakt, alsook in alle restaurants, binnenruimtes en toiletten.
•te roken met een elektronische sigaret op eerder vernoemde locaties.
•wapens, vuurwerk of ander ontvlambaar en/of explosief materiaal binnen te brengen of te verhandelen.
•drugs binnen te brengen en/of drugs te verbruiken of te verhandelen; alsook zich aan te bieden in een toestand van drugsintoxicatie; of zelf een poging te doen om anderen aan te zetten
tot het gebruik ervan. Zero Tolerance Policy bij personen die betrapt worden op het bezit van verboden hoeveelheden verdovende of stimulerende middelen zal het toegangsticket in beslag
worden genomen en de toegang tot het Festivalpark Middelkerke worden geweigerd.
•voorwerpen gratis te bedelen, te ruilen of te koop aan te bieden aan de ingang van/ in de buurt van/ op de festivalweide tenzij daar op voorhand schriftelijke afspraken rond zijn gemaakt.
Officiële verkoop van festival merchandise gebeurt alleen op het festivalterrein.
•geldinzamelingen te doen of te flyeren op, rond en in de buurt van het festival. Dit is verboden bij politieverordening.
•op het openbare domein te plassen op een plaats dat hiervoor niet bedoeld is. Er worden voldoende sanitaire voorzieningen voorzien. Wildplassers krijgen een GAS-boete.
Er is een uitdrukkelijk toegangsverbod voor:
•Personen in het bezit van verboden voorwerpen, zoals hierboven beschreven.
•Personen van wie het gedrag laat vermoeden dat ze zich inlaten met de handel in verdovende en/of stimulerende middelen.
•Personen onder invloed van drugs en/of alcohol.
•Personen die voorwerpen beschadigen en/of vervreemden, eigendom van de organisatie, van partners, leveranciers en van derden in het algemeen.
•Personen die andere bezoekers intimideren en/of vechtpartijen uitlokken.
•Personen die zich weigeren te onderwerpen aan de toegangscontrole.
•Personen die zich niet schikken aan de algemeen geldende normen betreffende goed gedrag en zeden.
Je wordt dan ook uitdrukkelijk verzocht:
•je te schikken naar de richtlijnen van het security team en hun medewerkers.
•geen bekertjes, petflesjes, dranken of festivalfood mee naar buiten te nemen.
•geen persoonlijke voorwerpen onbewaakt achter te laten. Indien je dit wel doet, gebeurt dit op eigen risico.
•je aan de toegangscontrole te onderwerpen door:
- het laten verifiëren van de leeftijd en een controle toe te staan van kleding en handbagage.

