Ordensreglement
Jyllinge Festival skal være et godt, hyggeligt og sikkert sted at være for alle, der kommer
på pladsen. Derfor forventer vi at du som gæst medvirker til at indfri dette ved bl.a. at
overholde nedenstående regler. Overtrædelse medfører bortvisning.

www.jyllingefestival.dk
info@jyllingefestival.dk

Festivalens gæster er til enhver tid forpligtiget til at overholde de ordensregler, som er gældende, og tillige følge
anvisninger som måtte blive givet over festivalens højtaleranlæg og/eller af festivalens personale,
redningstjeneste, politi og brandvæsnet.
Det er ikke tilladt at medbringe farlige genstande, herunder bl.a. (men ikke begrænset til):
• Våben af enhver art; herunder genstande der kan benyttes som våben eller kasteskyts
• Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande
Det er ikke tilladt
• at klatre op på eller over bygninger og indretninger - herunder facader, hegn, mure, afspærringer,
belysningsanlæg, træer, master af enhver art og tage, der ikke er beregnet til almen benyttelse
• at forrette nødtørft uden for de anviste toiletter
• ryge indendørs i telte m.v.
• at henkaste affald og cigaretskodder – benyt affaldsbeholdere opstillet på pladsen
• at cykle på pladsen – benyt cykelstier, og tag hensyn til fodgængere
• at udvise uacceptabel adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringer andre i fare.
• at parkere motorkøretøjer uden for opmærket parkeringsområde, eller til gene for den øvrige færdsel og
parkering
• at crowdsurfe, moshpitte, sidde på skuldrene af folk eller lignende adfærd der kan bringe eget eller andres
helbred i fare
• at besidde, indtage eller være påvirket af narkotika eller andre ulovlige substanser
Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år. Barpersonalet har pligt til at bede om ID-legitimation i alle
tvivlstilfælde.
Der ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år.
Motorkøretøjer skal parkeres på anviste områder. Tag hensyn til P-vagtens anvisninger.
Voldelig adfærd eller opfordring hertil fører til bortvisning.
Uretmæssig brug af brandmateriel, hærværk på elinstallationer og andet af festivalens materiel og inventar
medfører erstatningskrav og bortvisning.
Medbringes pavilloner, camping- eller festivalmøbler, oppustelige genstande eller lignende på pladsen, sker det
på eget ansvar. Anvisninger og påbud fra festivalens personale om nedtagning eller flytning af medbragt udstyr af
lignende art skal altid følges – ellers kan det konfiskeres af securitypersonalet, med henblik på at sikre de øvrige
gæsters sikkerhed.
Optrædende på festivalens scener må under ingen omstændigheder opildne eller opfordre til overtrædelse af
ordensreglementet. Sker dette vil den pågældende koncert øjeblikkelig blive stoppet af festivalledelsen.
Såfremt en overtrædelse udløser begrundet formodning om en strafbar handling, vil der blive foretaget
politianmeldelse.

VI ØNSKER VORES GÆSTER EN GOD FESTIVAL!
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