Regels Shinty A+ Feest
Toegang
Je hebt toegang tot het feest als je lid of oud-lid bent van Shinty en minimaal 16 jaar bent.
Daarnaast mag je twee introducees in dezelfde leeftijdscategorie meenemen.
Tweedejaars Shinty B-leden, die nog geen 16 jaar zijn, mogen ook komen als je ouders
toestemming hebben gegeven via een e-mail naar penningmeester@shinty.nl.
Kaartverkoop
Kaarten kun je kopen via de Shinty app of website (www.shinty.nl). De kaarten worden op
naam en nummer geregistreerd. Je mag één kaart kopen voor jezelf plus twee kaarten voor
je introducees. Je mag geen kaarten doorverkopen.
Kom op tijd!
Het feest begint om 20.30 uur. Iedereen moet vóór 21.30 uur binnen zijn. Daarna gaat de
deur dicht en kun je niet meer naar binnen.
Samen met introducees naar binnen
Jouw introducees wordt alleen toegelaten als ze samen met jou op het feest aankomen. Als
je bent verhinderd, kunnen jouw introducees dus ook niet naar het feest.
Geldig ID
Iedereen moet een geldig ID (geen kopie!) laten zien om toegelaten te worden tot het feest.
ID vergeten betekent: geen toegang! Als blijkt dat je een vals ID gebruikt, dan wordt het ID
ingenomen en word je niet toegelaten.
Blaastest
Dronken of aangeschoten mensen worden niet toegelaten. Bij binnenkomst kan aan je
gevraagd worden een blaastest te doen. Als je weigert aan deze test mee te werken, word je
niet binnen gelaten.
Geen alcohol onder 18 jaar
Alleen als je 18 jaar of ouder bent, mag je alcohol bestellen en drinken. Om het onderscheid
in leeftijd te kunnen maken, krijg je bij binnenkomst een duidelijk herkenbaar polsbandje. Je
moet dit polsbandje de hele avond zichtbaar dragen en op verzoek laten zien. Als je het
polsbandje niet draagt, word je van het feest verwijderd. Het is ook niet toegestaan om
alcoholische dranken uit te delen aan jongeren die nog geen 18 jaar zijn.
Geen alcohol meenemen
Het meenemen van (alcoholische) dranken is niet toegestaan. Om controle mogelijk te
maken kan het zijn dat je wordt gefouilleerd of dat je tas wordt doorzocht. Als je zelf
alcoholische dranken hebt meegenomen en/of meegenomen alcoholische dranken nuttigt,
word je verwijderd van het feest. Je krijgt daarnaast een boete van € 50,- en je wordt niet
toegelaten tot het volgende Shinty A+ feest.

Verantwoordelijkheid voor je introducees
Je bent als (oud) Shintylid verantwoordelijk voor het gedrag van je introducees en je let er
dus op dat zij zich aan de regels houden. Als jij of jouw introducees zich niet aan de regels
houden en/of zich misdragen, dan word je samen met jouw introducees van het feest
verwijderd. Wanneer jouw introducees zelf alcoholische dranken hebben meegenomen of
meegenomen alcoholische dranken nuttigen, krijg jij een boete van € 50,- en worden jullie
samen van het feest verwijderd. Jij en je introducees worden daarnaast niet toegelaten tot
het volgende Shinty A+ feest.
Afloop feest
Het feest is om 1.00 uur afgelopen. Als het feest is afgelopen, wordt van je verwacht dat je
het terrein van Shinty zo snel mogelijk verlaat zonder overlast te veroorzaken.

