Openingstijden
Alleen voor houders van een campingpolsbandje gaat de camping van scoutrock open op
zaterdagmiddag 29 september 2018 vanaf 18:00 uur. Iedereen met een campingpolsbandje mag
op de camping blijven tot en met zondag 30 september 2018 tot uiterlijk 13:00 uur.

Geen Campers , Caravans, vrachtwagens, trailers etc.
Campers, caravans, vrachtwagens, trailers, diepladers, bouwketen, schaftwagens, (zee)containers
en platte wagens zijn niet toegestaan op de camping en worden ook niet toegelaten. Dus kom je
met dergelijke voertuigen/wagens naar scoutrock dan wordt jou de toegang tot de camping (met
het meegenomen voertuig) ontzegd.

Parkeren
Auto’s, motoren, tractoren, (brom)fietsen en aanhangwagens moeten geparkeerd worden op de
parkeerplaats, dus niet op de camping zelf. Deze parkeerplaats is overigens geen camping, dus
overnachten op de parkeerplaats is niet toegestaan. Parkeren kan op de daarvoor aangewezen
parkeerplaatsen. Parkeren geschiedt op eigen risico.

Geen geluidsinstallaties
Geluidsinstallaties waarmee je de hele camping van jouw favoriete muziek kunt voorzien zijn niet
toegestaan. Ook megafoons mogen niet.

Alcohol
Op de camping gelden wat alcohol betreft dezelfde regels als op het festivalterrein. Ook hier
tolereren we dus geen alcohol onder de 18 jaar.
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Geen wangedrag
Bij constatering van geweldsdelicten, vandalisme, intimidatie, diefstal en/of onzedelijk gedrag
word je zonder pardon van het terrein verwijderd en word je overgedragen aan de politie. Ook
krijg je een lokaal verbod van meerdere jaren. Onder onzedelijk gedrag en intimidatie valt o.a.:
naaktlopen, wildplassen, onheus bejegenen en het lastig vallen van andere bezoekers.

Aansprakelijkheid
De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel
en/of materiële dan wel immateriële schade.

Tot slot
Veel plezier op scoutrock 2018 !
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