Pakistan Festival 2022 #PF22
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Pakistan Festival is een festival voor iedereen, dus houd het vriendelijk. Agressiviteit en racisme wordt
niet getolereerd.
Bij binnenkomst wordt iedereen gevisiteerd. Toegang wordt pas verleend na visitatie
De organisatie heeft het recht om je toegang te weigeren/ontzeggen zonder het recht op restitutie
van het toegangskaartjes.
Het meenemen van eigen consumptie is niet toegestaan.
Het is verboden te roken in alle overkappingen en tenten.
Volg de aanwijzingen van het personeel, de beveiliging en de hulpdiensten op.
Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het festivalterrein.
Het gebruik en de verkoop van lachgas, distiktofmonooxide (N2O), is niet toegestaan op en in de
directe nabijheid van het festivalterrein en zullen in beslag worden genomen.
(vuur/steek) Wapens en scherpe of gevaarlijke voorwerpen zijn verboden! Alle voorwerpen die
gebruikt kunnen worden als wapen zullen in beslag worden genomen.
Er is een verbod op iedere vorm van groepsuitingen.
Het meenemen van professionele foto/film/video/audioapparatuur is niet toegestaan. Gewone
digitale camera’s en telefoons zijn wel toegestaan.
Bezoekers mogen niet zonder shirt/ met ontbloot bovenlijf rondlopen op het terrein.
Tijdens het festival geldt het portretrecht. Dit betekent dat tijdens Pakistan Festival er gefilmd en
gefotografeerd wordt, ook kunnen er geluidopnames plaats vinden. Deze beelden en/of
geluidsopnamen kunnen door de organisatie als reclame c.q. publicatie materiaal worden gebruikt.
Het bezoeken van Pakistan Festival is volledig op eigen risico.
Bij het verlaten van het festivalterrein is herintreding op diezelfde dag niet meer mogelijk zonder een
geldig toegangsbewijs.
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 te allen tijde aan te passen.
Dieren, alcohol, flessen, blikjes en glaswerk mogen het festivalterrein niet op.
De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, het programma en/of de locatie
van het festivalterrein.
De organisatie houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan bezittingen van bezoekers.
Bezoekers die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rond het festivalterrein zullen
onmiddellijk van het festivalterrein verwijderd worden.
De organisatie kan extra veiligheidsmaatregelen realiseren. Deze dienen te allen tijde opgevolgd te
worden.
Pakistan Festival hanteert een ZERO TOLERANCE beleid. Bij het aantreffen van verboden middelen
(hard en softdrugs)bij een bezoeker wordt het middel door de beveiliging ingevorderd en wordt de
toegang tot het terrein ontzegd. Dit geldt ook voor hoeveelheden die vallen binnen het sepotbeleid.
Een bezoeker met te veel drugs in zijn of haar bezit wordt overgedragen aan politie/justitie.
Het is tijdens het festival, op het festivalterrein niet toegestaan om onbemande luchtvaartuigen
(drones) in het bezit te hebben.
Vuurwerk is verboden!

Neem een goed humeur mee!

