REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
Ieder persoon, begaan met het goede verloop van het evenement Opel Drivers Belgium, meeting 20 jarig bestaan, wenst dat dit
gebeurd in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist voor het
goede verloop van het evenement.
Dit reglement van inwendige orde is van toepassing op het evenement 20 jaar Opel Drivers Belgium dat door gaat op het terrein in
de A. de Smetstraat te 9042 Gent.
1.

Dit reglement van inwendige orde is van toepassing op het volledige terrein dat is voorzien voor dit evenement georganiseerd
door Opel Drivers Belgium (hierna de organisator genoemd). De personen die dit terrein betreden moeten kennis nemen van dit
reglement, de bepalingen ervan en deze naleven.

2.

Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het terrein moet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs. Toegang
tot het terrein wordt voorbehouden tot personen en auto’s die door de organisatie wordt goedgekeurd. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen deelnemers en bezoekers.
Onder deelnemers worden alle auto’s en inzittenden gerekend die zich op het gedeelte van het terrein waar de
activiteiten doorgaan bevinden. De auto’s van deelnemers worden genummerd met het oog op deelname aan de
wedstrijden
Bezoekers parkeren parkeren op de daarvoor voorziene bezoekersparking en kunnen bijgevolg niet deelnemen
aan georganiseerde wedstrijden.

3.

Deelnemers krijgen een plaats toebedeeld op het terrein en dient de toegewezen plaats ook in te nemen. Het is ten strengste
verboden een andere plaats dan de toegewezen plaats in te nemen zonder voorafgaande toestemming van de organisator.

4.

Deelnemers en/of bezoekers zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt aan het terrein,
structuren en materiaal van de organisator. (met inbegrip van het gehuurde terrein en gehuurde goederen)

5.

De toegang tot het terrein is verboden en zal worden geweigerd aan personen:
die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;
die door manifest gedrag aantonen het inzicht hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren
door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede, …;
die door de organisator, die deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde,
de toegang tot het evenement worden ontzegd overeenkomstig artikel 6 tweede alinea
Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht tot toegang tot het terrein weigert of om dezelfde redenen de
betrokken persoon van het terrein verwijderen, is de organisator niet gehouden de betaalde toegang terug te betalen.

6.

Ieder die aan het evenement deelneemt of bezoekt moet zich onderwerpen aan controle van de organisator. Deze controle zal
gebeuren door leden en vrijwilligers aangesteld door de organisator. Deze controle zal gebeuren door mensen van het zelfde
geslacht al de te controleren persoon en kunnen inhouden een oppervlakkige controle van kleding en bagage teneinde
voorwerpen te detecteren waarvan kan worden aangenomen dat ze de goede orde van het evenement kunnen verstoren of de
veiligheid in het gedrang kunnen brengen.
De toegang zal worden ontzegd aan eenieder die zich tegen deze controle verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zijn het
bezit is van een wapen of gevaarlijk voorwerp alsook aan iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met bepalingen
van één of meerdere artikelen van dit reglement van inwendige orde.

7.

Het is ten strengste verboden voor deelnemers en/of bezoekers om volgende voorwerpen mee te brengen of te gebruiken:
drugs of opwekkende middelen
projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand
ontvlambare producten of pyrotechnische voorwerpen
om het even welk wapen of gevaarlijk snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden
gebruikt
Alle middelen om de orde te verstoren, de veiligheid van anderen in het gedrang te brengen en/of schade toe
te brengen aan goederen of personen

8.

Op het terrein is het ten strengste verboden:
zich te bevinden in/op de niet toegankelijke delen
constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, of andere infrastructuur te beklimmen of te
overschrijden
de toegang of evacuatiewegen te hinderen
de orde te verstoren of de publieke veiligheid in het gedrang te brengen
verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder uitdrukkelijke toelating
van de organisator
spandoeken of vlaggen van de organisatie te beschadigen, te verwijderen of te ontvreemden

9.

Op het terrein zullen de aanwezigen steeds de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of gemandateerde personen
opvolgen.

10. Elke deelnemer/bezoeker houdt zich op het terrein volledig op eigen risico op. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor diefstal of ongeval.
11. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen kan strafrechtelijk vervolgd worden.
Onder verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot “Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95 / 46 / EG van 24
oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens" wordt de deelnemer in kennis gesteld dat de
organisator op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze wet
reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens.
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