ORDENSREGLEMENT
I forbindelse med VM i Bella Arena er følgende ordensreglement gældende.
Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning.

ADGANG

STØDENDE SYMBOLIK

Der er kun adgang for personer der kan fremvise
gyldig billet.

Det forventes at alle deltagere respekterer
forskellighed under arrangementet. Det er derfor
ikke tilladt at ytre kontroversielle holdninger og
meninger der kan virke stødende for personer
med alternativ sexualitet/køn og/eller kulturel eller
religiøs overbevisning.

Ved adgang til arrangementet er det påkrævet at
man accepterer visitation før der gives adgang.
Personer der ikke accepterer at blive visteret, vil
blive nægtet adgang.
Personer der udviser uhensigtsmæssig/utryg
adfærd, herunder adfærd der er til gene for de
øvrige deltagere eller personalet, samt personer der
er overdrevent berusede elle på anden vis påvirket,
vil blive nægtet adgang.

Det er samtidig forbudt at bære eller fremvise
stødende eller truende symbolik. Brud på
overnstående vil medføre bortvisning.

Tasker større end 40x30x25 må ikke medbringes
men kan opbevares i garderoben under
arrangementet

Bandesymboler er ikke tilladt i
arrangementsområdet. Personer der bærer
bandesymboler o.Lign visuel tilhørsforhold til
kriminelle grupperinger eller bander vil blive bedt
om at aflægge dette eller blive nægtet adgang til
arrangementet.

ADFÆRD

SIKKERHEDSPERSONALET

Der skal til enhver tid udvises respektfuld adfærd
overfor arrangementets øvrige gæster og
personale. Personer der udviser respektløs adfærd
eller på anden vis er forstyrrende, stødende eller
utryghedsskabende vil blive bortvist.

Sikkerhedspersonalets anvisninger skal altid følges.

Vold eller trusler om vold medfører øjeblikkelig
bortvisning og kan medføre politianmeldelse.

STOFFER OG RUSMIDLER

Personer der i deres handlinger forårsager
beskadigelse af bygninger eller inventar vil blive
holdt erstatningsansvarlige. Forsætlige handlinger
vil medføre bortvisning.
Adfærd der kan medføre fare for andre personer i
arrangementsområdet, medfører bortvisning.
Kast med flasker, ølkrus eller andre genstande er
strengt forbudt og vil medføre bortvisning.
Brug af romerlys eller anden fyrværkeri er strengt
forbudt af hensyn til brandfare og personsikkerhed.
Brug af romerlys og lignende medfører bortvisning.

Gentagende påtale for uhensigtsmæssig adfærd,
herunder brud på adfærdsreglementet, vil medføre
bortvisning.

Det er ikke tilladt at indtage stoffer eller lignende
ulovlige rusmidler. Personer der indtager, er
påvirket af- eller sælger/distribuerer ulovlige stoffer
eller rusmidler vil blive bortvist og i særligt alvorlige
tilfælde politianmeldt.
RYGNING
Det er ikke tilladt at ryge indendøre. Man
henvises istedet til rygeområder tilknyttet
arrangementsområdet. Overtrædelse kan medføre
bortvisning.
MEDBRAGTE DRIKKEVARER
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer
i arrangementsområdet, herunder flasker og
andre beholdere inkl. drikkedunke. Disse vil blive
konfiskeret ifm. visitation.

