Alcohol- en drugsgebruik
Op en rondom het Zuiderstrand is de Nederlandse wetgeving omtrent het gebruik van en de handel in
drank en drugs van toepassing.
Geen gevaarlijke voorwerpen
Slag-, steek- of vuurwapens en daarop lijkende voorwerpen (zoals zakmessen, schroevendraaiers,
leathermans en kurkentrekkers) zijn ten strengste verboden. Alle materialen, die als zodanig worden
aangezien, worden direct in beslag genomen en niet meer geretourneerd. Personen die slag-, steek- of
vuurwapens bij zich hebben worden overgedragen aan de politie.
Consumpties
Op het festivalterrein wordt alles uitgeschonken in plastic. Het is niet toegestaan om drank en
etenswaren (met uitzondering van babyvoeding) mee te nemen en worden bij zowel de ingang als de
veldcontrole in beslag genomen. Koop je drankje en hapje op het festivalterrein zodat wij Schollenpop
ook in de toekomst gratis kunnen blijven aanbieden.
Verkoop consumptiebonnen sluit om 23:00 uur, de bar sluit om 23:45 uur. Consumptiebonnen
worden niet teruggenomen.
Geen alcohol < 18 jaar
Aan personen onder 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken verkocht. Bij twijfel is ons
barpersoneel wettelijk verplicht een legitimatie te vragen waaruit je leeftijd blijkt.
Geen verkoop of diensten
Zonder toestemming van Stichting Schollenpop is het niet toegestaan om goederen en/of diensten aan te
bieden, al dan niet tegen betaling, op of rond het festivalterrein.
Ongewenst gedrag
Niet toegestaan is: crowdsurfen, wildplassen, vechten, diefstal, bovenmatig drankgebruik en ander
ongewenst gedrag.
Toiletgebruik
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet
toegestaan.
Schade
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of
goederen van bezoekers. Hieronder wordt o.a. diefstal/vermissing verstaan.
Foto’s
Tijdens het evenement worden opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend
toestemming aan de organisatie om deze opnames openbaar te maken danwel te gebruiken voor
promotionele doeleinden.
Normen en waarden
Houdt bij het verlaten van het terrein, rekening met de omwonenden.
Conclusie: Door je aanwezigheid op het festivalterrein geef je aan bovenstaande huisregels te
zullen naleven. Bij overtreding hiervan kan je de toegang tot het festivalterrein worden
ontzegd. Aanwijzingen van de organisatie en/of beveiligingspersoneel dienen te worden
opgevolgd.

