SV Phoenix Regels AB Feesten
Wat moet ik doen om naar binnen te mogen?

MINIMAAL 14 EN MAXIMAAL 19
Je hebt toegang tot het feest als je lid bent van Phoenix en minimaal 14 en maximaal 19
jaar bent. Daarnaast mag je één introducé(e) in dezelfde leeftijdscategorie meenemen.

KAART(EN) KOPEN
Je koopt je entreekaart(en) via voorverkoop. De kaarten worden op naam en nummer
geregistreerd. Als je speelt in een A of B elftal van Phoenix mag je één entreebewijs
kopen voor jezelf plus één entreebewijs voor een introducé(e). Je hebt een geldig ID nodig
om kaarten te kunnen kopen.

OP TIJD KOMEN
Kijk voor de aanvangstijd op je entreebewijs. Entree is mogelijk tot 45 minuten na de
aanvangstijd. Daarna gaat het hek dicht en kun je niet meer naar binnen.

SAMEN MET JE INTRODUCÉ(E) NAAR BINNEN
Jouw introducé(e) wordt alleen toegelaten als hij of zij samen met jou op het feest
aankomt. Als jij bent verhinderd, kan jouw introducé(e) dus ook niet naar het feest.

GELDIG ENTREEBEWIJS EN GELDIG ID
Jullie hebben allebei een geldig entreebewijs EN een geldig ID nodig om toegelaten te
worden tot het feest. Let erop dat de naam op het entreebewijs en het ID overeenkomen:
je mag entreebewijzen dus niet doorverkopen. Entreebewijs vergeten of verloren
betekent: geen toegang!

NIET INDRINKEN
Bij de entree kan aan je gevraagd worden een blaastest te doen. Als je weigert aan deze
test mee te werken, word je niet binnengelaten. Als uit de test volgt dat het
alcoholpromillage boven 0,0 promille is, word je de toegang geweigerd.

GEEN DRUGS EN/OF WAPENS MEENEMEN
Het meenemen van drugs (waaronder alle vormen van geestverruimende middelen) is niet
toegestaan. Ook wapens (waaronder ook voorwerpen die kunnen dienen als wapen) zijn
niet toegestaan. Om controle mogelijk te maken kan het zijn dat je bij de entree
gefouilleerd wordt of dat je tas wordt doorzocht. Heb je verboden middelen of wapens bij
je, dan word je niet toegelaten tot het feest.
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SV Phoenix Regels AB Feesten
Wat zijn de regels tijdens het feest?
HOU HET GEZELLIG !!
De Phoenix A/B feesten staan bekend om de gezelligheid en gemoedelijkheid. Hou
rekening met elkaar. Indien je je misdraagt (andere feestgangers tot last bent) word je door
de beveiliging van het feest verwijderd.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR JE INTRODUCÉ(E)
Je bent als Phoenixlid verantwoordelijk voor het gedrag van je introducé(e) en je let er dus
op dat hij of zij zich aan de regels houdt. Als jouw introducé(e) zich niet aan de regels
houdt en/of zich misdraagt, dan wordt jouw introducé(e) samen met jou van het feest
verwijderd. Omgekeerd geldt ook: als jij je misdraagt, wordt niet alleen jij maar ook je
introducé(e) van het feest verwijderd.

EEN POLSBANDJE DRAGEN
Op AB-feesten wordt bier geschonken, er worden geen andere alcoholische dranken
verkocht. Je mag alleen bier bestellen en drinken als je 18 jaar of ouder bent. Om het
onderscheid in leeftijd te kunnen maken, worden bij de entree polsbandjes verstrekt in een
bepaalde kleur.Je moet je bandje de hele avond zichtbaar dragen en op verzoek van het
personeel laten zien. Als je het bandje niet draagt, wordt je van het feest verwijderd.

NIEUWE REGELS ALCOHOLWET
Als gevolg van de nieuwe alcoholwet, zal er tijdens het AB-feest alleen alcohol
geschonken worden als je 18+ bent. Ben je dus jonger dan 18, dan is het verboden (bij
wet) om alcohol te drinken. Om die regels te handhaven, zal alleen aan degene die 18 jaar
en ouder zijn, na controle van je identiteitspas, bandjes worden verstrekt. Alcohol wordt
alleen geschonken, als je het bandje om hebt. Bij verlies van dit bandje wordt er geen
nieuwe uitgereikt. Als de regels overtreden worden, of als je zelf alcoholische dranken
meeneemt en/of als je meegenomen alcoholische dranken nuttigt, word je van het feest
verwijderd.

IN HET CLUBHUIS BLIJVEN
Het feest vindt in het clubhuis plaats. Je mag niet op de velden komn of elders op het
terrein. Blijf in het clubhuis voor je eigen veiligheid. Er is een professionele beveiligingsdienst aanwezig ondersteund door vrijwilligers. Volg hun aanwijzingen op en draag mede
zorg voor het clubhuis. Alle leden zijn verantwoordelijk voor het behoud van het gebouw
en de inventaris.

HET FEEST RUSTIG VERLATEN
Als het feest is afgelopen, wordt van jou en je introducé(e) verwacht dat jullie direct het
terrein verlaten zonder overlast te veroorzaken. Wees gewaarschuwd: de politie kan een
verkeerscontrole houden en fietsen met teveel alcohol op is net zo strafbaar als met teveel
alcohol op autorijden.
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