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Inchecken kan op vrijdag 22 maart van 15:00 uur tot 23:00 uur en op zaterdag 23
maart van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Uitchecken kan vanaf zondag 24 maart 16.00 uur tot en met maandag 25 maart
09.30 uur. Wanneer er eerder dan zondag uitgecheckt wordt, gebeurt de controle in
alle redelijkheid achteraf door De Lommerbergen.
Netjes achterlaten van de bungalows essentieel.
Alle hoofdboekers hebben voor elke bungalow, voorafgaand aan Weekend
Magnifiek, een waarborgticket gekocht. Zonder waarborg krijg je geen toegang tot
het park.
Alle hoofdboekers dienen het huishoudelijk reglement te ondertekenen en te
overhandigen bij het inchecken.
Weekend Magnifiek is strikt verboden voor personen onder de 18 jaar.
Auto’s zijn verboden op het park, ook bij het inchecken en uitchecken.
Voor het park te betreden zal security nagaan of alle gasten aangemeld zijn bij de
receptie en een geldig toegangsbewijs hebben (polsbandje).
Binnen de festivalzones is het verboden om eigen consumpties mee binnen te nemen
(ook in de Plaza zijn eigen consumpties verboden).
Bij overtreding van het park- en festivalreglement behoudt de organisatie zich het
recht om de toegang tot het terrein te ontzeggen. Bij ‘zwaardere’ feiten wordt ook de
politie op de hoogte gebracht en zal er een proces-verbaal opgemaakt worden.
Het bungalowpark ligt in een prachtige natuuromgeving. We vragen dan ook om dat
zo te houden. Gelieve afval enkel te deponeren in de daarvoor voorziene vuilzakken–
en bakken. In je bungalow vind je bovendien afvalzakken die je in de containers op
het park kan werpen.
Het is niet toegestaan om overlast te veroorzaken in welke vorm dan ook voor
andere festivalbezoekers.
Wij verwachten respect voor de nachtrust tussen 03.00 uur en 09.00 uur.
Alle schade die door bezoekers zou worden aangericht in park en/of bungalow zal
door De Lommerbergen verhaald worden op de persoon in kwestie.
De organisatie/beveiliging/De Lommerbergen heeft in alle gevallen het laatste
woord en is leidend.

Verboden op het vakantiepark:
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Motorvoertuigen, ook op de aankomst en vertrekdag. Gelieven hiermee rekening te
houden
Geluidsinstallaties (alle soorten)
Eigen meegenomen consumpties in het hoofdgebouw van De Lommerbergen en
diverse afgesloten festival zones
Maximaal toegestaan per persoon: 8 liter 0% tot 5,5% alcoholhoudend (bier, shotjes
etc.) of 4 liter 5,6% tot 14,9% alcoholhoudend (wijn, likeur etc.) of maximaal 1 liter
15% tot 50% alcoholhoudend (vodka, rum etc.). Sterke drank boven de 50% alcohol
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is niet toegestaan.
Roken in de bungalows en in de area's
Bankstellen (en ander groot materieel)
Winkelkarren, fietsen en/of brommers en alle andere karretjes die niet op een
normale manier door de toegangspoorten kunnen
Drugs of andere verdovende of geest verruimende middelen
Slagroompatronen (lachgas) zijn verboden
Huisdieren (alle soorten)
Kleding die als uitdagend of provocerend kan overkomen en fluo-jasjes
Ontvlambare vloeistoffen, barbecues, vuurtjes, kaarsen, toortsen en vuurwerk.
Wapens, scherpe voorwerpen, waterpijpen en elk ander voorwerp dat door de
organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd
Confetti-shooters
Het verkopen van voedsel, drank of andere goederen.
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