
 

 

ALGEMEEN REGLEMENT 

- De zeskamp wordt gehouden op sportpark “Eikenhage” (van voetbalvereniging RKKSV) te Kruisstraat. 
Hierna te noemen “het sportpark”. 

- De openingstijden van het sportpark zijn op zaterdag van 8:30 – 0:00. 
- Kinderen zijn tot 22:00 uur welkom op De Zeskamp Kruisstraat. Na 22:00 uur er een minimale leeftijd van 16 

jaar en personen die jonger zijn verzocht worden het sportpark te verlaten. 
- Tijdens de Zeskamp is op het sportpark een EHBO aanwezig. Deze vindt u op de daarvoor aangegeven 

plaats. 
- Parkeren is alleen mogelijk op de door ons aangegeven plaatsen.  
- Indien blijkt dat jouw team toch niet mee kan doen horen wij dit natuurlijk zo snel mogelijk. Het betaalde geld 

wordt helaas niet geretourneerd, zorg er dus voor dat je team voor inschrijving voldoende spelers bezit. 
- Indien blijkt dat jouw team door verschillende redenen niet past in het beeld van De Zeskamp Kruisstraat dan 

kan de organisatie alsnog bepalen om jouw team uit te schrijven. Het betaalde inschrijfgeld zal dan worden 
geretourneerd. 

- Het is niet toegestaan om op het sportpark te flyeren en posters te verspreiden zonder toestemming van de 
organisatie. 

- U dient op het sportpark ten allen tijde alle aanwijzingen van de organisatie, horecamedewerkers en alle 
andere vrijwilligers direct op te volgen. 

- Stichting Vriendenclub Kruisstraat en/of voetbalvereniging RKKSV Kruisstraat is op geen enkele wijze 
aansprakelijk voor het verliezen, diefstal en/of beschadiging van waardevolle voorwerpen en overige 
persoonlijke bezittingen. Hier dient u zelf op te letten.  

- Stichting Vriendenclub Kruisstraat en/of voetbalvereniging RKKSV Kruisstraat kan op geen enkele wijze 
aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, gehoor-beschadiging valt 
hier ook onder.  

- Het betreden van het sportpark, het spelen van de spellen en het bezoek aan de feesttent op het sportpark 
zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker/deelnemer. 

- Bezoekers onder de 18 jaar mogen geen alcohol kopen, aannemen of nuttigen op het sportpark. Bij twijfel 
wordt om een legitimatiebewijs gevraagd. Bij het betreden van het sportpark dient u zich indien hiernaar 
gevraagd wordt te legitimeren. Bezoekers van 18 jaar of ouder krijgen ten behoeve van de aankoop van 
alcoholische drankjes een polsbandje. Bent u niet bereid medewerking te verlenen, dan ontvangt u geen 
polsbandje en wordt er voor u geen alcohol geschonken. 

- Bedreigingen, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie, racisme en andere gedragingen zijn 
onacceptabel en verboden. 

- Het is verboden de volgende zaken op het sportpark mee te nemen: Glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, 
vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke voorwerpen. Bij het niet naleven, is Stichting Vriendenclub Kruisstraat 
gerechtigd genoemde zaken in beslag te nemen zonder deze te hoeven retourneren.  

- Het is verboden om op het sportpark tenten, podia, gebouwen en overige objecten te beklimmen. 
- De organisatie heeft het recht om personen de toegang tot het sportpark te weigeren of te verwijderen. 
- Overtreding of het niet naleven van het reglement kan tot verwijdering van het sportpark leiden. In situaties 

waarin deze regels niet voorzien, beslist de organisatie. 
- Polsbandjes dienen gedurende het gehele bezoek aan De Zeskamp Kruisstraat om de pols te worden 

gedragen. Op het sportpark kan door medewerkers gevraagd worden het bandje te tonen. 
- Bij constatering van onrechtmatigheden zoals een poging over de hekken van het sportpark te klimmen wordt 

de toegang ontzegd. 
- Bij een elke vorm van diefstal wordt de toegang tot het sportpark ontzegd en aangifte gedaan bij de politie. 
- Problemen of vragen over je polsbandje? (Stuk, te strak of anders) Op het terrein: meld je bij het personeel 

bij de ingang. Buiten het terrein: meld je bij de kassa. Niet doen: zonder bandje of met een zelf gerepareerd 
bandje door de in/uitgang gaan. Dit wordt gezien als fraude. 

- Het meenemen van (huis)dieren op het sportpark kan door de organisatie worden verboden. 
- Het programma is onder voorbehoud. De Zeskamp Kruisstraat kan ten allen tijde door de organisatie worden 

stilgelegd/afgelast. Het betaalde inschrijfgeld zal dan niet worden geretourneerd. 
- Op sportpark kunnen foto's of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, 

promotiedoeleinden e.d. Door het betreden van het sportpark geeft de bezoeker toestemming aan de 
organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken. 

- Bij het betreden van het sportpark gaat u akkoord met alle bovenstaande regels. 

 
Bij vragen of onduidelijkheden kun je ons mailen: info@zeskampkruisstraat.nl 

 


