vzw Vriendenkring van de 226e Eenheid De Leeuwerik Federatie voor Open Scoutisme Eeklo

Intern reglement TOTAL FOS 2022

Eeklo, 2/3 april 2022

Beste bezoeker,
Hieronder vindt U het intern reglement van ‘TOTAL FOS 2022’.
1. De evenementhal waar TOTAL FOS plaats vindt, is enkel te betreden op
vertoon van een geldig online ticket.
2. Onlinetickets worden onderworpen aan een scan en zijn slechts éénmalig
geldig en dit het eerst aangeboden onlineticket. Namaak wordt gerechtelijk
vervolgd.
3. Indien het evenement niet is uitverkocht, kan men aan de kassa nog een
toegangsticket aankopen, dit aan € 10 per persoon.
4. De kassaverkoop voor een toegangsticket tot het evenement stopt bij het
overschrijden van het maximum aantal toegelaten bezoekers.
5. Elke bezoeker kan onderworpen worden aan een bagage- en oppervlakkige
controle door personen van de aanwezige vergunde bewakingsfirma,
herkenbare vrijwillige security en/of door de politie. Wie een controle weigert
krijgt geen toegang tot het evenement.
6. Roken binnen is ten strengste verboden. Bij herhaaldelijke opmerkingen kan
men verwijderd worden van het evenement en de toegang ontnomen worden.
Bij een externe controle (door politie, overheidsdiensten, …) en bestraffing aan
de organisatie zullen de kosten doorgerekend worden aan de persoon van de
overtreding.
7. Drugs zijn niet toegelaten op het evenement. Bij het bezit van drugs zal men
verwijderd worden van het evenement en de toegang ontnomen worden.
8. Bij geweld, grensoverschrijdend (seksueel) gedrag, smaad, racistisch gedrag
ten opzichte van de organisatie en/of andere bezoekers zal men verwijderd
worden van het evenement en de toegang ontnomen worden.
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9. Er worden geen drankbekers, blikjes, … van het evenement naar buiten
meegenomen. Bezoekers kunnen hun drank achterlaten op eigen
verantwoordelijkheid op de daar voorziene plaats aan de uitgang.
10. Het meebrengen en consumeren van eigen alcoholische dranken en
frisdranken op het evenement is niet toegelaten.
11. Het evenement werkt met een “In en Out zone”. Het verlaten van het
evenement is definitief. Het wederom betreden van het evenement wordt
aanzien als een nieuwe entree waarvoor een toegangsticket vereist is.
12. Glas, flessen, paraplu’s, (zak)messen, boksbeugels, … al wat niet thuis hoort op
een jongerenfuif wordt niet toegelaten op het evenement. Motorhelmen
kunnen in de vestiaire in bewaring gegeven worden.
13. Er geldt een alcoholbeleid dat strikt zal toegepast worden. Enkel met een
geldig identiteitskaart kan men een alcoholbandje verkrijgen.
Kopieën, foto’s op GSM, afschrift politie/gemeente, … worden niet aanvaard.

14. De verkoop van de drankkaarten stopt om 3 uur. De bar en het verkrijgen van
dranken stopt om 3 uur 30. Na dit uur is er geen drank meer verkrijgbaar en
vervallen alle drankkaarten. Niet gebruikte drankkaarten worden niet
terugbetaald door de organisatie.
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15. De ingang tot de evenementenhal wordt gesloten om 3 uur. Het evenement
sluit om 4 uur zijn deuren. De vestiaire zal sluiten omstreeks 4 uur 15.
16. Bij verlies van je vestiairebonnetje kan de organisatie niet verantwoordelijk
gesteld worden voor het eventueel verlies van de goederen verbonden aan
het vestiairebonnetje.
17. Gevonden goederen worden maximum één maand bijgehouden door de
organisatie en zullen aangeboden worden op de facebookpagina van het
evenement enkele dagen na het evenement.
18. Gevonden identiteitskaarten worden zondag 3 april 2022 aan de politie
overgemaakt.
19. Afwijkingen op het intern reglement kunnen doorgevoerd worden (kort) voor
of tijdens het evenement om de veiligheid van de bezoekers te garanderen.
20. Als bezoeker aan het evenement bent U gebonden aan het intern reglement
van TOTAL FOS 2022.
21. De organisatie behoudt het recht om eenieder te allen tijde de toegang tot het
evenement te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat.
22. Bij elke strafbare handeling worden de politiediensten direct verwittigd.
23. Indien het evenement niet kan doorgaan omwille van covid-19 maatregelen
worden alle tickets omgezet naar een latere datum of de editie van volgend
jaar.
24. Indien het evenement kan doorgaan door het dragen van een mondmasker zal
het evenement doorgaan en is er geen terugbetaling mogelijk.
25. Elke bezoeker is verantwoordelijk voor het correct dragen van een
mondmasker en kan het evenement geweigerd worden indien dit niet correct
gedragen wordt. Bij herhaaldelijke opmerkingen kan men verwijderd worden
van het evenement en de toegang ontnomen worden. Bij een externe controle
(door politie, overheidsdiensten, …) en bestraffing aan de organisatie zullen de
kosten doorgerekend worden aan de persoon van de overtreding.
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26. Elke bezoeker aan het evenement moet voldoen aan de op dat moment
huidige covid-19 maatregelen die nodig zijn voor het betreden van het
evenement.

Met Scoutsvriendelijke Groeten,
Namens de VZW vriendenkring De Leeuwerik FOS Eeklo.
De voorzitter
Dobbenie Dennis

Coördinator TOTAL FOS
Buysse Stijn

