FESTIVALPARK WERCHTER
DO’S & DON’TS
Veiligheid van concert- en festivalgangers, van artiesten en hun crew, van medewerkers
en buurtbewoners is altijd onze allerhoogste prioriteit. We hebben een stevig veiligheidsbeleid. De voorbije maanden en weken is er met het oog op de komende festivalzomer
opnieuw intensief vergaderd met lokale en federale politie, met lokale en provinciale
overheden. Er zijn richtlijnen uitgewerkt voor komende zomer. Je leest er alles over in dit
handig document.
Laat deze richtlijnen en regels vooral de pret niet drukken. Alles wordt in het werk gesteld
om de controles zo vlot als mogelijk te laten verlopen. We danken je voor je begrip, voor
je spontane medewerking bij de controles, voor de extra inspanning, om waakzaam te
zijn en te blijven. Elk concert, elk festival is een groot feest. Geniet!

CHECK-IN
Alvorens je door de metaaldetector kan, vragen we je enkele zaken in een bakje, dat je
ter plekke krijgt, te plaasten. Zo kunnen onze bewakingsagenten een eerste visuele controle uitvoeren. Het betreft niet-drinkbare vloeistoffen en gels in verpakkingen tot 100ml
(met een max van 1 liter in totaal), gsm of smartphone, elektronische apparatuur, kleine
fototoestellen, sleutelbos. Hoeven hier niet in: juwelen, horloges, broeksriem, klein geld,
schoenen.

NIET WELKOM IN HET FESTIVALPARK
Deze lijst kan te allen tijde aangevuld of aangepast worden door de organisatie.
• professionele foto/film/video/geluidsopname
apparatuur
• dranken (alcoholische & non-alcoholische)
• glas
• blik
• brik
• drugs
• vuurwerk
• wapens
• messen
• explosieven
• scherpe voorwerpen
• bankjes/klapstoelen (uitgez. deze opvouwbare stoeltjes - voorbeeld)
• opblaasbare zaken (badjes, ballen, zetels,…)
• niet-drinkbare vloeistoffen en gels in
verpakkingen groter dan 100ml
• tenten en ander kampeermateriaal
• tripods (statieven) en selfiesticks
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laserpennen
drones
lachgas
metalen drinkbussen/drankbekers/gamellen/
thermossen (lege plastic drinkbussen worden
wel toegelaten)
grote rugzakken (> 45cm hoogte, > 30l inhoud)
gas en gasbranders
kaarsen
parasols en paraplu’s met pinnen
plastic of houten bakken
piepschuimblok
fietspompen
dieren (uitgezonderd geleidehonden voor
mensen met een handicap)
flyers, stickers, affiches en ander promotiemateriaal
elk ander voorwerp dat door de organisatie als
gevaarlijk kan beschouwd worden.

KOM LICHTGEPAKT. BRENG GEEN OVERBODIGE ZAKEN MEE.
LAAT TASSEN EN RUGZAKKEN INDIEN MOGELIJK THUIS.

