HUISREGELS VEILIGE FUIFZONE
“ZAFE-ZONE” Zwevegems evenement
Onderstaande regels gelden binnen de afgebakende veilige fuifzone, de
zogenaamde “Zafe-zone” van het Zwevegems evenement.
Als je de regels overtreedt, kan het gemeentebestuur, in overleg met de
organisator, de zaaluitbater en de politie, sancties nemen.
Overtreders kunnen uit de zaal worden gezet.
1. Bij het binnenkomen van de zaal zullen we jouw identiteitskaart scannen. Indien je
weigert, zullen we je niet toelaten op het evenement.
2. Indien je geen elektronische identiteitskaart hebt, dan moet je een ander identiteitsbewijs
kunnen tonen waaruit we je leeftijd kunnen afleiden. (siskaart, oude identiteitskaart,
voorlopige identiteitskaart...) Als je ook deze documenten niet bij hebt, kan je het
evenement niet bijwonen.
3. Als we fraude met identiteitsbewijzen vaststellen, dan wordt je op het evenement niet
toegelaten.
4. Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen (glas, blikjes,...) zijn ten strengste verboden.
Rugzakken zijn niet toegelaten in de eventzone; deze moeten altijd in de vestiaire worden
achter gelaten. Als je dit weigert, wordt je de toegang tot het evenement geweigerd.
Indien er een vermoeden is van bezit van gevaarlijke voorwerpen, kan de security
fouilleren. Als je dit weigert, ben je niet toegelaten op evenement.
5. Let goed op je spullen! De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of
verlies van kledingstukken en/of andere waardevolle voorwerpen.
6. Je neemt deel aan een publiek toegankelijk evenement. Bijgevolg is er een rookverbod.
Rokers kunnen buiten roken, op voorwaarde dat zij respect tonen voor de omgeving
(lawaai, afval...) en mogelijke overlast beperken.
7. Het is niet toegestaan om glazen, bekers of andere consumpties mee te nemen voorbij de
ingang of de afgebakende Zafe-zone. Het is ten strengste verboden om eigen dranken
mee te brengen of te gebruiken op het evenement of in de onmiddellijke omgeving ervan.
8. Personen in staat van dronkenschap kunnen we de toegang weigeren.
9. Het gebruik van alcoholische dranken is voor min 16-jarigen verboden. Het gebruik van
gedistilleerde dranken is voor
min 18-jarigen verboden. Door middel van een bandjessysteem zullen we je leeftijd
seinen aan de barmedewerkers. Fraude binnen dit systeem betekent automatisch dat je
uit het evenement wordt gezet.
10. We aanvaarden geen enkele vorm van agressie, vandalisme of wangedrag. Desgevallend
kan de organisator je de toegang tot het evenement ontzeggen. Indien nodig, verwittigen
we de politie. Iedere vorm van schade verhalen we op de dader(s).

11. Op evenementen met het Zafe-label geldt een zerotolerantie m.b.t. illegale drugs. Het

bezit, gebruik en de verkoop van illegale drugs zijn ten strengste verboden zowel in de
feestlocatie, in de toiletten als op het eventuele omliggende terrein. Inbreuk op
bovenstaande voorwaarden wordt gesanctioneerd. De politie wordt steeds verwittigd.

Bovenstaande huisregels zijn bindend, overtreders lopen het risico uit
de zaal te worden gezet. Hierbij contacteren we steeds de politie. Bij
ernstige feiten wordt ook een toegangsverbod van maximaal 1 jaar
uitgesproken voor alle evenementen met het Zafe-label, ongeacht de
locatie van de evenementen.

