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• Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag is niet toegestaan. 

• Het is verboden de volgende zaken op het festivalterrein mee te nemen: alcoholische dranken, 
glaswerk, blik, harddrugs, (huis)dieren, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen. 

• Het is niet toegestaan eigen eten/drinken mee naar binnen te nemen. 

• Digitale camera's, alsmede telefoons met camera mogen gewoon mee het festivalterrein op. Niet mee 
mag een (digitale) videocamera/camcorder en andere (geluids)opname-apparatuur. 

• PolderGoud Festival heeft het recht in geval van overmacht het Festival te verzetten, verplaatsen of 
annuleren.  

• Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van één of meer acts kunnen 
entreekaarten niet worden geretourneerd.  

• Polder Goud Festival is 16+. Alcohol is verkrijgbaar vanaf 18. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs 
gevraagd en kan men geweigerd worden.  

• Gekochte kaarten kunnen niet worden ingewisseld. 

• Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het 
beveiligingspersoneel of crew toezicht. 

• Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het programma is geheel voor eigen risico van 
de bezoeker. 

• Tijdens PolderGoud Festival worden foto en video opnamen gemaakt ten behoeve van reportages, 
website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en/of het betreden van het 
festivalterrein geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden 
te gebruiken. 

• Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden, posters op 
te hangen of andere commerciële activiteiten te ontplooien zonder overleg met de organisatie. 

• PolderGoud Festival is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers 
en/of goederen van bezoekers. 

• Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken! De organisatie is niet aansprakelijk voor 
enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan. 

• Wanneer de bezoeker zich niet aan de regels houdt heeft PolderGoud Festival het recht de bezoeker 
van het festival te verwijderen.


