REGLEMENT FOR FESTIVALCAMPEN VED VIKEDAL ROOTS MUSIC FESTIVAL 2019

For en knirkefri festivalcampopplevelse har campen under VRMF 2019 følgende reglement.
1. Det er kun adgang til festivalcampen med festivalpass og eget campingbånd.
2. Ved innsjekk skal det registreres en ansvarlig for leie av plass. Vedkommende må fremvise
legitimasjon, føres på liste, og er ansvarlig for at plassen er ryddet ved utsjekk, jf. punkt. 11
og 12.
3. Campen har 18års-grense.
4. Busser får ikke plass på campen.
5. Plasser for vogner og bobiler er 3x10 meter, for telt 3x4. Er din enhet større enn dette må det
betales for to plasser.
6. Avstanden mellom telt og vogner må være henholdsvis 3 og 4 meter, også ift. Bygninger
(dette pga. brannkrav).
7. Grilling er kun tillatt på anviste plasser. All annen bruk av åpen ild er forbudt.
8. Følgende gjenstander er ikke tillatt:
a. Våpen, eller gjenstander som kan benyttes som våpen
b. Illegale stoff, som narkotika
c. Glassflasker
d. Gassflasker, bensin eller annen brannfarlig veske (unntak for tenneveske)
e. Møbler (unntak for campingstoler og bord)
f. Store musikkanlegg
g. Aggregat
9. Etter kl. 02.00 skal det være ro i Vikedal. Musikkanlegg må derfor slås av.
10. Også før kl. 02.00 ber vi om at musikken holdes på et nivå som tar hensyn til de øvrige
gjestene på campen og omgivelsene rundt. Ved brudd på dette vil musikkanlegget bli
beslaglagt, og først tilbakelevert søndag ved utsjekk.
11. Gjester som opptrer overstadig beruset, viser usømmelig atferd, eller er ved sin oppførsel for
øvrig er til sjenanse for andre gjester og/eller naboer, vil bli vist bort.
12. Alle gjester på campen har ansvar for å holde eget område ryddig. Spør vaktene om
søppelsekker ved behov.
13. Dersom plassen ikke er fullstendig ryddet ved utsjekk forbeholder VRMF seg retten til å kreve
dekket utgifter til opprydning av plassansvarlig etter faktura.
14. For øvrig gjelder norsk lov.
Brudd på reglementet kan medføre bortvisning, og i ytterste konsekvens politianmeldelse.

Med ønske om en riktig god festival
Styret i Vikedal Roots Music Festival

