HUISREGELS
Alle lekkerbekken komen in het weekend van 26, 27 en 28 augustus samen tijdens de eerste editie
van “ Vorkje Prik “. Op het Berlijnplein in Utrecht staat alles in het teken van: proeven, ervaren
en genieten. Een weekend waarin de zintuigen worden geprikkeld en de smaakpupillen worden
verwend door de beste foodtrucks, pop-up restaurants en deli's. En aan de bar kan de dorst gelest
worden met lekkere biertjes, frisdranken, sappen en natuurlijk heerlijke wijnen. Naast al dit
lekkers wordt het op Vorkje-Prik ook genieten van live muziek en theater, ook de kids zullen zich
kostelijk vermaken met verschillende activiteiten.Van carnivoor tot veganist, fijnproevers en
ouderwetse lekkerbekken, bij Vorkje-Prik komt iedereen aan zijn trekken! Om dit voor iedereen
te garanderen zijn er natuurlijk wel regels, hieronder vind je de Vorkje-Prik Huisregels:
Vorkje-Prik Foodfestival:
Zorg dat je je legitimatie bij je hebt.
Als je nog geen 18 jaar bent zorg dan dat je samen met een meerderjarige bent.
We verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar.
Bij twijfel aan leeftijd wordt bij de bar door het personeel om legitimatie gevraagd
Bij constatering van consumeren van alcoholhoudende dranken onder de leeftijdsgrens van 18
jaar volgt ontzegging van aanwezigheid op het festivalterrein

Bij ingang kun je gevisiteerd worden of geweigerd.
De organisatie en beveiliging hebben te allen tijde de bevoegdheid om personen te weigeren.
Op Vorkje-Prik is alles op het gebied van eten en drinken verkrijgbaar, eigen drank en eten
meenemen is dus niet nodig en is niet toegestaan.
Op Vorkje-Prik Foodfestival is glaswerk en blik verboden.
Op Vorkje-Prik wordt het bezit of gebruik van drugs, niet getolereerd. Daarnaast wordt bij
constatering van het onder invloed zijn hiervan of dronkenschap de toegang ontzegt.
iedere vorm van, discriminatie, agressiviteit of intimidatie is niet toegestaan, bij melding
/constatering hiervan volgt ontzegging van de aanwezigheid op het festivalterrein
De aanwijzingen van de organisatie en beveiliging van Vorkje-Prik dienen te alle tijden te
worden opgevolgd
Het betreden van het evenemententerrein is op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk
voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.

Tot een uur voor sluitingstijd kunnen bezoekers het terrein betreden. Hierna is het helaas niet
meer mogelijk.
Helaas zijn huisdieren niet toegestaan, mede met het oog op de hygiëne.
Voor sanitaire behoeftes zijn er voldoende toiletvoorzieningen.
Wij staan geen (hinderlijke) samenscholing toe op en rondom het evenemententerrein.
Door het betreden van het Vorkje-Prik Foodfestival terrein geef je toestemming om op het
terrein gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie- en promotionele doeleinden.
Het is op het terrein toegestaan foto’s en video opnames voor privé gebruik te maken. Zonder
toestemming is commercieel /professioneel gebruik hiervan echter niet toegestaan.
Het gebruik van logo’s, beeldmerken en/of reclame zijn alleen toegestaan met schriftelijke
toestemming.
Heb je klachten van welke aard dan ook meld het direct bij de organisatie of stuur een mail naar
info@vorkje-prik.nl
Bij het niet opvolgen van de huisregels kun je worden verwijderd van het festivalterrein en kan
er indien noodzakelijk de politie worden ingeschakeld.

