REGLEMENT 5E RENAULTOLOOG FESTIVAL 16 T/M 19 SEPTEMBER 2022
"Grandorse manege d'n Umswing"- evenemententerrein, Schorfvenweg 3, 5976PJ, Kronenberg, NL
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Deelname is GEHEEL op eigen risico! Deelnemen aan het Renaultoloog Festival betekent
automatisch dat je akkoord gaat met de voorwaarden zoals genoemd in dit reglement.
Deelnemen aan de showparking met je Renault, Alpine, Saviem, Mack en/of Dacia is GRATIS.
Overnachten kost voor 1 nacht: €25,- / 2 nachten: €40,- / 3 nachten: €50,- (max 6 personen per
kampeerplek van 9x9m) wanneer de overnachting van te voren is aangemeld. De
vooraanmeldtermijn loopt van 1 maart 2022 t/m 11 september 2022. Overnachtingen zonder
aanmelding en aanmeldingen van 12 t/m 18 september 2022 betalen het dagkassatarief en die
kosten zijn voor 1 nacht: €30,- / 2 nachten: €45,- / 3 nachten: €55,- (max. 6 personen per
kampeerplek van 9X9m). Denk er ook aan om voldoende verlengkabels mee te nemen.
Aankomsttijd overnachters vrijdagmiddag vanaf 15.00u en uiterlijke vertrektijd op maandagochtend
is voor 12.00u. Elke plek heeft zijn eigen nummer. Plekken 1-23 zijn alleen voor Renault en Saviem
campers.
Wanneer een betaalde aanmelding word geannuleerd zal deze annulering pas na het evenement
worden afgehandeld.
We verzoeken je om jouw Renault, Alpine, Saviem, Mack en/of Dacia (R-A-S-M-D) voertuigen van
10.00 tot 17.00u ten toon te stellen op de showparking van het festivalterrein te midden van
dezelfde typen R-A-S-M-D voertuigen als die van jou. Op de plattegrond kun je zien waar je jouw
voertuig kunt parkeren, onze assistenten ter plaatse wijzen je eventueel de weg naar de juiste plek.
Een drankmuntje kost €2,25 per stuk.
Er kan tijdens het festival niet elektronisch en ook niet per credit card betaald worden, alleen à
contant.
De organisatie van het Renaultoloog Festival kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve
weersinvloeden, ziekte, persoonlijk letsel, diefstal, schade door brand, verlies en/of beschadiging
van voertuigen en/of goederen. Deelname is GEHEEL op eigen risico! Bij betreding van het
festivalterrein ga je automatisch akkoord met dit reglement.
Deelnemende voertuigen dienen minimaal een WA-verzekering te hebben.
Op het terrein mag alleen maar stapvoets worden gereden.
Bij het betreden van het festivalterrein ga je er mee akkoord dat de mogelijkheid bestaat dat je op
een foto of video komt te staan en dat deze foto of video mogelijkerwijs ergens gepubliceerd kan
worden.
Geluidsoverlast in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
Volg ten alle tijden de aanwijzingen van de verkeersregelaars op, zowel op als nabij het
evenemententerrein.
Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken, houd het terrein schoon s.v.p.
Graag uitwerpselen van huisdieren meteen opruimen.
In het gebouw geldt een algeheel rookverbod.
BBQ met/en open vuurtjes in o.a. vuurkorven zijn niet toegestaan i.v.m. de brandveiligheid.
Deelnemen aan het festival doe je met respect voor mens, dier en milieu.
Houd de douches en toiletten schoon.
Bij calamiteiten: zie noodplan ter plaatse.
COVID-19 regels: Neem uw maatregelen! Houd 1,5 meter afstand! Nies of hoest in de elleboog!
schud GÉÉN handen! Gebruik een mondkapje naar eigen behoefte! Kom NIET naar het festival bij
griepverschijnselen of koorts! Houd rechts aan!
Controleer voor je komst ALTIJD eerst de Renaultoloog website of Facebookpagina voor het laatste
nieuws!

Zorg goed voor je zelf en voor elkaar!

