Camping/Evenementen reglement:
Adres voor GPS: Banendijk, 6034 SV Nederweert-Eind. Volg vanaf daar de borden ‘Paddock, Parking, Camping’.
Inchecken: Vrijdag 29-7 tussen 17.00uur en 21.30uur.
Zaterdag 30-7 tussen 07.00 en 20.00uur.
Zondag 31-7 tussen 07.00 en 15.00uur.
Secretariaat en Kassa: De bovenstaande openingstijden gelden ook voor het secretariaat en kassa. Deze vindt
u op het paddock vlakbij de ingang van het circuit.
Parkeren: Deelnemers kunnen terecht in het deel ‘Paddock’, auto’s op de ‘Parking’ en overnachtend publiek op
de ‘Camping’. Het plaatsen van uw voertuig/tent mag alleen in de daarvoor bestemde stroken en op aanwijzing
van de organisatie. Hierdoor blijven de paden toegankelijk op last van de brandweer. Samen komen is samen
parkeren. Dit betekend dat het afbakenen van parkeerplaats niet mag.
Faciliteiten: Op het paddock en op de camping zijn toiletten voorzien. Deze zijn 24 uur per dag toegankelijk.
Water en elektra zijn niet voorzien.
Afval: De organisatie verkoopt geen etenswaren op de camping. Daarom dient u bij het verlaten van de
parkeerplaats uw afval mee te nemen naar huis en aldaar te deponeren. Alle voertuigen worden bij aankomst
voorzien van een gratis vuilniszak.
Nachtrust: Vanaf 22.00uur moet de nachtrust worden gerespecteerd en mag er geen geluidsoverlast
veroorzaakt worden.
Toegang circuit: Het circuit is op zowel zaterdag als zondag vanaf 08.00uur toegankelijk voor rijders en publiek.
Op de vrijdag vooraf is het enkel toegankelijk voor genodigden, leveranciers en helpers. Op het terrein mag
geen eigen eten en drinken worden meegenomen. Enkel rijders en monteurs mogen een bidon/flesje bij zich
dragen.
Brandgevaar: Barbecues en open vuur zijn omwille van de droogte niet toegestaan.
Alcohol: Tijdens het gehele evenement geld een minimum leeftijd van 18 jaar voor het kopen en nuttigen van
alcohol en is sterke drank verboden.
Legitimatie: Op verzoek van de organisatie dient u zich te legitimeren. Ook kinderen die hun voordeel willen
doen met een lager entree-tarief dienen hun leeftijd aan te kunnen tonen middels een wettelijk geldende
legitimatie.
Apparatuur: Geluidsapparatuur en andere geluidsbronnen zoals kettingzagen zijn verboden en worden bij
constatering ingenomen door de organisatie.
Verboden middelen: Alle drugs, wapens, vuurwerk en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden op het
evenement. Bij constatering wordt de persoon in kwestie overgedragen aan de politie.
Deelnemers verantwoordelijk voorzichtzelf én hun fans/begeleiders. Indien er rijders of hun begeleiders/fans
het reglement niet naleven of zich op een ander manier misdragen, kunnen niet alleen zij maar ook de rijders
hierdoor worden uitgesloten van deelname en verwijderd van het evenement.
Gemotoriseerde voertuigen: Enkel RDW goedgekeurde voertuigen mogen parkeren op het paddock, de
parking of de camping. Het verplaatsen van crossmotoren dient al duwende gedaan te worden. Alle andere
motorisch aangedreven voertuigen zoals als pitbikes, elektrische-fietsen etc. met of zonder kenteken zijn
verboden. Voorkom inname door de organisatie en laat ze dus thuis. Normale fietsen zijn wel welkom. Op de
jeugdbaan mag op zaterdag en zondag met de crossfiets gereden worden.
Eigen risico: De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, verlies, diefstal en/of
schade van/aan goederen en voertuigen.

