Doornse Hockeyclub
Regels A+/- feest 23 juni 2017

Minimaal 16 en maximaal 21
Je hebt toegang tot het feest als:
- AB-lid van de Doornse Hockeyclub;
- reünist (minimaal t/m B gespeeld) van de Doornse Hockeyclub;
én als:
- je minimaal 16 en maximaal 21 jaar bent.
Daarnaast mag je één introducé(e) in dezelfde leeftijdscategorie meenemen.
Zit je in de A, maar ben je nog 15 en wil je graag met je team naar het feest? Laat je
ouders vóór de kaartverkoop even contact opnemen met het secretariaat van de
Doornse HC: secretariaat@doornsehc.nl
Kaart(en) kopen
Entreekaarten kan je uitsluitend kopen via voorverkoop. Deze is inmiddels al
geweest en het feest is uitverkocht. Aan de deur worden geen kaarten meer
verkocht. De kaarten worden op naam en nummer geregistreerd. Naam wordt ook
op het kaartje gezet. Als AB-lid of reünist tussen 16 en 21 jaar mag je één
entreebewijs kopen voor jezelf plus één entreebewijs voor een introducé(e). Je hebt
een kopie van je ID nodig om kaarten te kunnen kopen.
Op tijd komen
De deuren gaan open om 20:30 uur en sluiten om 21:30 uur. Daarna gaat het hek
dicht en kun je niet meer naar binnen.
Introducé(e)
Je 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.
Je bent verantwoordelijk voor het gedrag van je introducé(e), let er dus op dat hij of
zij zich aan de regels houdt. Als jouw introducé(e) zich misdraagt, dan wordt hij of
zij 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.
Geldig entreebewijs en geldig ID
Jullie hebben allebei een geldig entreebewijs én een geldig ID (geen kopie!)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.
Alle entreebewijzen worden bij entree door aanwezige bestuursleden
gecontroleerd. Een entreebewijs dat niet op jouw naam staat? Geen geldig ID ?
Entreebewijs vergeten of verloren? Dit alles betekent: geen toegang!

Bij de entree kan aan je gevraagd worden een blaastest te doen. Als je weigert aan
deze test mee te werken, word je niet binnen gelaten. Als uit de test volgt dat het
alcoholpromillage boven 0,0 promille is, word je de toegang geweigerd (zonder
restitutie van het entreegeld).
Tassen en jassen
Tassen en jassen kunnen gecontroleerd worden. Na binnenkomst moeten alle tassen
en jassen opgehangen worden in de garderobe. Als blijkt dat je zelf alcoholische
dranken hebt meegenomen, word je van het feest verwijderd.
Alcoholwet
Op het feest wordt bier en wijn 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 door
aanwezige bestuursleden polsbandjes verstrekt. Je moet je bandje de hele avond
zichtbaar dragen en op verzoek van het personeel laten zien. Alcohol wordt alleen
geschonken, als je het bandje om hebt. Bij verlies van dit bandje wordt geen nieuwe
uitgereikt. Als de regels overtreden worden, of als je zelf meegenomen alcoholische
dranken meeneemt/nuttigt, word je van het feest verwijderd.
Clubhuis
Het feest vindt in het clubhuis plaats. Je mag niet op de velden of in/achter de
kleedkamers komen. Is dit toch het geval, dan word je van het feest verwijderd.
Houd het gezellig!
Houd in het clubhuis rekening met elkaar. Indien je je op wat voor manier dan ook
misdraagt, word je door de professionele beveiliging van het feest verwijderd en
wordt contact opgenomen met je ouders.
Afloop feest
Het feest is om 01:00 uur afgelopen. De muziek gaat om 00:30 uur uit en vanaf dan
wordt er ook niet meer geschonken. Als het feest is afgelopen, wordt van jou en je
introducé(e) verwacht dat jullie direct je jas ophalen bij de garderobe en het terrein
verlaten zonder overlast te veroorzaken. Terugfietsen gebeurt door de gehele
Wijngaardsesteeg uit te fietsen: dus niet direct de wijk in, ook niet als je daar woont.
Let op: politie zal extra patrouilleren tussen 00:00 en 01:30 uur in de
Wijngaardsesteeg. Bij een verkeerscontrole is fietsen met teveel alcohol op net zo
strafbaar als met teveel alcohol op autorijden.

