HUISREGLEMENT
Djemaa el Fna Rotterdam is een ontmoetingsplek voor iedereen die houdt
van koken, eten, drinken, muziek, theater, een goede sfeer en vooral veel
plezier met elkaar!
Om te garanderen dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft spreken we het
volgende met elkaar af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betaalde toegang voor bezoekers vanaf 12 tot 65 jaar (jonger dan 12
en ouder dan 64 = gratis).
Kinderen onder de 12 jaar alleen toegang onder begeleiding van een
volwassenen.
Toegang is mogelijk tot 30 minuten voor sluitingstijd.
Bij de entree mogen we je visiteren (in je tas kijken) en mogen we je
toegang weigeren bij ongewenst gedrag; we tolereren geen drugs,
agressiviteit of intimidatie.
Het betreden van ons evenemententerrein is op eigen risico. De
organisatie is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor materiele
en/of immateriële schade van een bezoeker.
Het evenemententerrein heeft een maximale capaciteit; vol = vol!
Indien het druk is geldt de regel 1 uit = 1 in.
Geen eigen eten en drinken toegestaan.
Geen glaswerk toegestaan.
Er wordt geen alcohol verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar; zorg
dat je je legitimatie bij je hebt.
I.v.m. hygiëne zijn huisdieren niet toegestaan.
Gevonden/verloren voorwerpen en kinderen dienen aangegeven te
worden bij de Lost & Found achterin het terrein.
Bij het betreden van het evenemententerrein (en directe omgeving)
geef je toestemming om festival gerelateerde foto’s en/of video’s te
gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden.
Het gebruik van logo’s, beeldmerken en reclame-uitingen van welke
soort dan ook zijn alleen toegestaan indien overlegd en met
toestemming van de organisatie.
Aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en EHBO dienen altijd
opgevolgd te worden.
Bij het niet opvolgen van bovenstaande huisregels kunnen we je
eventueel van het terrein sturen.

Geniet van ons eetplein!
Team Djemaa el Fna Rotterdam 2017

