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Vanwege de grootte van het feest heeft de Wolfert Scholengroep een gedragscode opgesteld. 
Hieronder een lijstje van de regels waar elke leerling zich aan dient te houden tijdens en voorafgaand 
van het feest. 

ALGEMENE GEDRAGSREGELS BEZOEKERS 50 JAAR WOLFERT  

Algemeen   

- Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op en om het 
evenemententerrein   

- Het betreden en het bijwonen van het evenement en evenemententerrein is geheel voor 
eigen risico van de bezoeker  

- Parkeren op aangeven van de parkeerwachters/verkeersregelaars. Ook fietsen horen op de 
juiste plek (niet recht voor de entree)   

- De organisatie heeft het recht om, in geval van overmacht, aanpassingen te doen in het 
programma   

- Het is aan de leerling zelf om eventueel extra gehoorbescherming te dragen/mee te nemen. 
De Maassilo houdt zich aan de gegeven decibelnorm (DCMR) 

 

Toegangscontrole/beleid   

- Toegang is altijd onder voorbehoud. Bij het betreden van het evenement ga je automatisch 
akkoord met de ‘Algemene Gedragsregels 50 JAAR WOLFERT’  

- Ter bescherming van jouw eigen, en andermans veiligheid, kun je worden gefouilleerd   
- Aan de deur zal je alvast je ticket en je schoolpas bij de hand moeten houden. Je ticket zal 

worden gescand en je schoolpas zal worden bekeken.  
- Op grond van je gedrag op het evenement of op de openbare weg rond het evenement, kan 

het personeel en de organisatie je te allen tijde de toegang weigeren, dan wel (laten) 
verwijderen van het evenement  

- Het evenement is ALCOHOLVRIJ 
- Leerlingen die alcohol hebben gedronken voorafgaand aan of tijdens het evenement en/of 

alcoholische dranken bij zich hebben, worden niet toegelaten op het feest! Ouders worden 
gebeld en de leerling moet worden opgehaald. Mocht een leerling 18+ zijn wordt hij/zij 
verzocht om te vertrekken 

- Er zullen docenten met blaastesten aanwezig zijn; deze zullen worden afgenomen in 
willekeur of op verdenking van alcoholgebruik 

- Elke vorm van drugsgebruik is verboden voor en/of tijdens het feest 
- Het dragen van petjes/capuchons is niet toegestaan   
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Gedrag op en rond het evenement   

- Consumpties van buitenaf mogen niet mee naar binnen 
- Bij het verlaten van het terrein, wordt vriendelijk doch dringend verzocht rekening te houden 

met de omwonenden  
- Agressie, bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden  
- Scherpe voorwerpen ((zak)messen, scharen, etc.) zijn niet toegestaan 

 

Hinderlijk en aanstootgevend gedrag   

- Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt 
verwijdering   

- Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus 
niet toegestaan  

 

Eigendommen van bezoekers   

- De organisatie dan wel personen die voor de organisatie werkzaam zijn kunnen niet 
aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, 
die bezoekers van de locatie mochten ondervinden. Hieronder wordt ook o.a. 
diefstal/vermissing verstaan  

 

Calamiteit/ontruiming  

- Bij een grote calamiteit waarbij ontruiming noodzakelijk is treedt direct het Calamiteiten- 
Ontruimingsplan in werking. Hierbij sluiten direct alle servicepunten als munt- en 
kaartverkoop, bar, garderobe, entree, etc. Bezoekers zullen in een later stadium in de 
gelegenheid worden gesteld om eigendommen terug te verkrijgen 
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