LandaGucha Festival – Camping Reglement
-

-

Als bezoeker kun je vooraf gefouilleerd worden. Aan degene die zich daar niet aan onderwerpt wordt
de toegang geweigerd, zonder recht op restitutie van enige gelden.
Voor vrijdag, zaterdag en zondag geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
Alleen personen met een ticket of het juiste polsbandje worden toegelaten op de camping.
Caravans, vouwwagens en campers mogen maximaal 18 m2 (6 x 3) plek in beslag nemen en ze mogen
niet langer zijn dan 6m. Bouwketen, en pipowagens worden niet toegelaten.
In gevallen van discussie heeft de campingorganisatie het laatste woord.
Hamsters, cavia’s, huiskrokodillen, neusapen en andere soorten huisdieren zijn niet toegestaan
(behalve blindengeleidehonden voor mensen met een visuele handicap).
Maximaal per persoon: 12 blikken bier (0,33cl per blik) of 1,5 liter wijn in pak of fles (geen glas).
Sterke drank (alles boven de 15%) is verboden.
Losse gasinstallaties en andere soorten gasflessen, bijvoorbeeld in campers, caravans en tenten en
losse accu’s zijn op last van de brandweer om veiligheidsredenen verboden en worden dus
ingenomen. Enkel de kleinste maat gasfles (max. 250g) is toegestaan.
Aggregaten, autobatterijen, generatoren of andere stroom opwekkers mogen niet.
Er is geen stroomvoorziening voor de campingbezoekers op zowel de camping als op de camper- en
caravanplaats.
Open vuur is verboden, hierop wordt streng gecontroleerd.
Drugs of andere verdovende- of geestverruimende middelen zijn niet toegestaan.
Graffiti, confetti en partyploppers zijn verboden.
Denk aan de nachtrust van medekampeerders en buurtbewoners.
Volg bij het plaatsen van je tent de instructies van de campingstewards en houdt nooduitgangen
paden voor hulpdiensten en doorgangen vrij. Hou je hieraan, anders kun je twee keer je tent
opzetten! Foutief geplaatste tenten kunnen door de campingstewards verplaatst worden zonder
toestemming van de eigenaar.
Personenauto’s worden niet toegelaten op het campingterrein. Dit geldt ook voor auto’s van het type
Caddy of Combo.
Er is EHBO aanwezig op het festival, deze is direct oproepbaar vanaf de ingangspost. ’s Nachts is er een
EHBO post op de camping aanwezig.
De campingorganisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel en/of verlies of
beschadiging van goederen.

Campers, vouwwagens en caravans regels
Op de camping is ook plek voor caravans en campers, mits ze niet meer plek in beslag nemen dan 18 m2 (6 x 3).
Caravans of campers die langer zijn dan 6m worden niet toegelaten en bouwketen en pipowagens ook niet
(ook niet kleiner dan 6 meter). Voor de caravans, vouwwagens en campers is een speciaal caravan/camper
ticket vereist. Voor slechts €20,- (excl. fee) heb je een caravan-, vouwwagen- of camperplaats.
Zonder het juiste ticket heb je geen toegang met een caravan of camper. Het caravan/camper ticket is alleen
geldig in combinatie met een campingbandje. De caravan/camper tickets zijn slechts beperkt beschikbaar, dus
voorkom teleurstellingen en koop jouw caravan/camper ticket vandaag nog!
Kenteken registratie caravan, vouwwagen en camper
Bij aankoop van een caravan, vouwwagen en camper ticket, wordt deze persoon automatisch verantwoordelijk
gesteld voor het voertuig. Het voertuig dient op naam te staan van de verantwoordelijke.
Het caravan/camper ticket kan alleen op naam worden gekocht. Deze persoon is hiermee verantwoordelijk
voor de caravan of camper. Bij aankoop van het ticket dient het voertuig geregistreerd te worden. Eenmaal op
het camping terrein moet het geregistreerde kentekenplaat bevestigd zijn op de caravan/camper. Wanneer dit
niet het geval is, kan de organisatie besluiten om de caravan/camper te verwijderen van het terrein. Voor
vragen met betrekking tot de camping kun je mailen naar camping@landagucha.com

