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REGLEMENT 

 

Reglement van het Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel  

Om het Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel goed te leiden heeft de Stichting Remunjs 

Vastelaoves Meziek Sjpektakel in samenwerking met de veiligheidsdiensten, onderstaande 

reglement opgesteld welke gelden op het evenemententerrein. 

 

1.ezoekers dienen zich altijd te houden aan onderstaande huisregels en de 

Bezoekers dienen zich altijd te houden aan het reglement, de huisregels en de 

aanwijzingen van de organisatie en het beveiligingspersoneel. Daarnaast zijn alle 

bezoekers verplicht mee te werken aan controle en het mogelijk fouilleren door de 

beveiligingsmedewerkers. het  

2.  

De toegang tot het evenemententerrein van 12-jarigen en jonger kan alleen onder 

begeleiding van een meerderjarige; de beveiligers kunnen om een legitimatie vragen.  

3. 

Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein:  

 Eigen meegenomen (alcoholhoudende) dranken   

 Blik en glaswerk   

 Drugs (bij overtreding ka overdraging aan politie volgen)           

 Voorwerpen die vallen onder de Wet wapens en munitie (bij overtreding kan 

overdraging aan politie volgen.                 

 Huisdieren    

 Obstakels worden geweerd  

 Voorwerpen langer dan 2 meter worden niet toegelaten tot het evenemententerrein.  

 Vlaggen en kleine bordjes met tekst zijn wel toegestaan.                                                                             

Let op! Ingenomen stukken worden niet meer teruggegeven! 

4. 

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement is geheel 

voor risico van de bezoeker zelf. 

5. 

In het geval van dragen aanstootgevende kleding, ongeregeldheden en/of wildplassen 

wordt bezoekers de toegang tot het evenemententerrein ontzegt of worden zij verwijderd. 
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6. 

Het betreden van de schans (overkapping ingang fietsenstalling) is ten 

strengste verboden, bij het negeren van dit verbod zal verwijdering van het 

terrein plaatsvinden.  

7. 

Bezoekers  onder de 18 jaar is het niet toegestaan alcohol te kopen of te consumeren. 

Bezoekers van 18 jaar en ouder wordt verboden alcohol aan bezoekers jonger dan 18 jaar 

door te geven. Bij overtreding kan verwijdering van het evenemententerrein plaatsvinden. 

18+ bandje: lijk je jonger dan 25 jaar, maar ben je 18 jaar of ouder, dan kun je op vertoon 

van je geldig legitimatiebewijs, een “18+ bandje” bij de diverse drankuitgifte punten 

krijgen. 

8. 

Bij openbaar dronkenschap kan de organisatie de bezoekers de toegang tot het 

evenemententerrein ontzeggen of ze van het evenemententerrein verwijderen.  

9. 

De “Stichting Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel” (organisator) stelt zich niet 

aansprakelijk voor enig letsel en/of schade aan bezoekers, vrijwilligers of artiesten of aan 

hun spullen. Hieronder vallen ook diefstal en vermissing van spullen, tenzij de schade op 

grond van opzet of bewuste roekeloosheid aan de organisator en of aan door hem 

ingeschakelde derden kan worden toegerekend. 

Indien wordt vastgesteld dat de organisator aansprakelijk is voor door een der genoemde 

personen in de vorige alinea geleden of te lijden schade, dan is de vergoeding die op grond 

daarvan door de organisator dient te worden voldaan steeds beperkt tot het 

maximumbedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekeraar in voorkomende gevallen 

wordt uitgekeerd. 

10. 

 Op het evenemententerrein van het Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel kan 

uitsluitend met de penningen van het Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel 

worden betaald. Deze penningen zijn voorzien van het logo en het jaar en zijn 

alleen geldig op vastelaoveszaoterdaag van het betreffende jaar. 

 Deze penningen zijn voorzien van het logo en zijn alleen vandaag geldig. 

 Penningen zijn aan de diverse kassa’s te koop. Hier kan contant of met pin worden 

betaald.  

 Deze penningen zijn NIET geldig op andere evenementen, gelegenheden op 

pleinen. 

 Penningen van de Sjolefesttie, Sjtasiefestatie en/of andere gelegenheden waar met 

penningen kan/moet worden betaald, worden hier niet aangenomen. 
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11. 

De gekochte penningen op dit evenement kunnen tot uiterlijk 18.30 uur bij 

kassa worden geretourneerd. 

12.  

De organisatie en beveiliging mag en kan ten alle tijden de beleidsregels aanpassen en/of 

wijzigen. 

13. 

Bezoekers met professionele film- of fotoapparatuur dienen contact op te nemen met de 

organisatie om goedkeuring tot het maken van opnamen te kunnen krijgen. 

14. 

De bezoeker die zich op het evenemententerrein bevindt kan geen bezwaar maken tegen 

het eventueel maken van  foto- en/of filmopnamen ten behoeve van promotionele 

activiteiten van onze stichting. 

15.  

De organisatie en beveiliging mag en kan ten alle tijden de beleidsregels aanpassen en/of 

wijzigen. 

16.  

Bij calamiteiten:  Let dan op het grote LED-scherm en luister naar de presentator en volg 

de instructies direct op. 

 

 

 


