HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONTBIJT 26 AUGUSTUS 2018
1. Deelname aan het ontbijt is alleen mogelijk na aankoop of verkrijgen van een
zogenaamde ontbijtvoucher. Deze dient geactiveerd te zijn in de SwingBy-app.
2. Het is niet toegestaan eigen meegebrachte waren te nuttigen.
3. Het is niet toegestaan alcohol te nuttigen tijdens het ontbijt.
4. Het ontbijt start om 10.00 uur. Om 11.20 uur dient u de ontbijttafel te verlaten
en zich richting Markt te begeven. Daar ontvangt u nog een toetje, zal er een
officieel moment plaatsvinden en wordt het ontbijt afgesloten met een optreden.
Verzoek om het toetje pas te nuttigen als het sein er voor wordt gegeven.
5. Vanaf 11.20 uur zullen vrijwilligers starten met het opruimen van de ontbijttafels.
U dient de vrijwilligers de ruimte te geven om het werk uit te kunnen voeren.
6. Deelname aan het ontbijt geschiedt op eigen risico. Stichting Roze Zaterdag Venlo-Krefeld 2019
sluit iedere aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook uit.
7. Gebruik de ontbijtzak tevens als afvalzak en deponeer hem in een van de daarvoor bestemde
afvalbakken. Gooi geen afval op de grond en laat geen afval achter op de ontbijttafel.
8. Handelen en het aanbieden van diensten zonder vergunning tijdens het ontbijt of in de
directe buurt van het evenement is verboden.
9. Tijdens het ontbijt kunnen opnames worden gemaakt. Bezoekers geven door deel te nemen aan het
ontbijt stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen,
openbaar te maken en/of te exploiteren. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
10. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk om in te schatten of de aangeboden waren passen binnen
dieet en/of allergieën.
11. In het geval dat er zich een situatie voordoet waarin deze regels niet voorzien, zal de organisatie een
beslissing maken over het onderhavige geval zonder dat hieraan (toekomstige) rechten kunnen
worden ontleend.

