FESTIVALREGELS

Hieronder treft u de voorwaarden en regels aan voor deelname aan en aanwezigheid op het
Kidspiration Festival. Door aanwezigheid op het terrein van dit festival aanvaardt u onvoorwaardelijk
de toepasselijkheid van deze regels en verbindt u zich onvoorwaardelijk tot naleving daarvan.
Overtreding van enige festivalregel kan in een voorkomende geval onmiddellijk aan de politie
worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd. Bij verwijdering door
de organisatie zal geen restitutie van gemaakte kosten plaatsvinden.
Voorop staat dat het Kidspiration Festival een festival voor kinderen en hun ouders, familie, vrienden
en andere begeleiders is. Als iedereen het belang van de kinderen voor ogen houdt, kunnen we met
z'n allen genieten van een mooi en gezellig festival!
Huisregels
1. Het festivalterrein is voor bezoekers toegankelijk van 11.00 uur tot 19.00 uur.
2. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door u meegebrachte kinderen. De
organisatie, de standhouders en acts zijn niet aanwezig om de kinderen voor u in de gaten te
houden.
3. Volg te allen tijde de eventuele instructies van de staf en hulpverlenende instanties op. In het
algemeen dient een ieder zich te onthouden van gedragingen waardoor hij/zij zichzelf en/of
andere deelnemers in een gevaarsituatie brengt.
4. In het belang van de veiligheid, openbare orde of goede verloop van het festival heeft de
organisatie te allen tijde het recht, wijzigingen in het activiteitenprogramma aan te brengen,
zonder dat dit leidt tot enige (schade)vergoeding of restitutie.
5. Toegang tot, dan wel deelname aan het festival dan wel een activiteit kan zonder opgaaf van
redenen worden geweigerd, indien zulks noodzakelijk wordt geacht in verband met de
capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder, etc.
6. Het is verboden te roken op het festivalterrein. Het gebruiken, verhandelen of aanwezig hebben
van enigerlei verdovende of geestverruimende middelen is ten strengste verboden.
7. Het is verboden om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters
op te hangen zonder toestemming van de organisatie. Voor degenen die de aanwezigheid
hiervan hebben afgestemd met de organisatie: het is niet toegestaan om versieringen en
spandoeken op te hangen aan bomen en lantaarnpalen.
8. Voertuigen (behoudens kinderwagens) zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Deze dienen te
worden geparkeerd of gestald op de daarvoor beschikbare plaatsen.
9. Het is verboden eigendommen van het Kidspiration Festival, de aanwezige standhouders of de
aanwezige acts mee te nemen buiten het terrein. Bij beschadiging van deze eigendommen bent
u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
10. Tijdens het Kidspiration Festival wordt gefilmd en gefotografeerd. Wanneer u het festivalterrein
betreedt, gaat u ermee akkoord dat de organisatie beeld- en/of geluidsopnamen maakt of laat
maken en deze verspreidt via alle mogelijke mediavormen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. De organisatie (waaronder steeds begrepen Stichting Kinderfestival Groningen) is niet
verantwoordelijk en geeft geen enkele garantie voor de kwaliteit en inhoud van de activiteiten
en aanvaardt daarvoor derhalve geen enkele aansprakelijkheid.
2. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal en eventueel
(lichamelijk) letsel . Meedoen aan het festival of een activiteit in welke vorm dan ook, geschiedt
te allen tijde op eigen risico.
3. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van goederen van de
aanwezigen.
4. In geval van overmacht door afzegging van een standhouder of act zal er getracht worden een
waardige vervanger te realiseren. Restitutie van eventueel gemaakte kosten is te allen tijde
uitgesloten.
5. Wanneer door onvoorziene omstandigheden het festival geen doorgang kan vinden, waarbij
men moet denken aan extreme weersomstandigheden, ziekte uitbraken en het onbruikbaar
worden van het festivalterrein, kan de organisatie hierop geen enkele wijze voor aansprakelijk
worden gesteld en volgt er geen restitutie van de gemaakte kosten.

Al deze festivalregels gelden voor bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, standhouders en acts.

Hartelijk dank voor uw medewerking en vooral een fijne beleving toegewenst!

