VEILIG NAAR Walkyre LIVE STAGE
In de ticketshop en op de VanPlan-pagina plaatsen we een linkje naar onze lijst met maatregelen. Bij bestellen van je
tickets komt de vraag voorbij ‘Ik ga akkoord met de lijst met coronamaatregelen’. Je leest hieronder waar je mee
akkoord gaat als je het vakje aanvinkt. Indien je hiermee akkoord gaat kun je verder met de bestelling van je tickets.
In geval van een coronabesmetting op locatie deelt Walkyre de contactgegevens van bezoekers van ons evenement
met de GGD. Door een ticket te kopen voor ons evenement ga je hiermee akkoord.

lees voor het bezoek aan een van onze evenementen onderstaande maatregelen en informatie goed door.

Algemene maatregelen:
 Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
 Geef andere mensen geen hand en vermijd fysiek contact.
 Was regelmatig je handen (minimaal 6x per dag, volgens instructie).
 Blijf thuis bij (milde) verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts.
 Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts.
 Als je niest of hoest, doe dat dan in je elleboogholte.
 Als je je neus snuit, gebruik dan papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.
 We stellen je bij binnenkomst een aantal vragen. Wanneer we twijfelen aan je gezondheid, mogen we je de
toegang tot onze speellocatie weigeren.
 Wanneer je door ziekte verhinderd bent, informeer ons dan z.s.m. per mail: livestage@walkyre.nl Om de
veiligheid van onze bezoekers te kunnen waarborgen, is het bij ziekte mogelijk om het de ticket op een
andere dag te boeken
 Geef elkaar de ruimte om te wennen aan deze nieuwe situatie. Wees daarin respectvol en aardig.
 Meezingen is niet toegestaan.
 Volg aanwijzingen van onze medewerkers op, ze zijn er om jou een mooie en veilige dag of avond te
bezorgen.

Je bezoek aan Walkyre LIVESTAGE:













Wanneer je een kaartje koopt, ga je akkoord met onze algemene bezoekersvoorwaarden, de
hygiënemaatregelen en de maatregelen bij gezondheidsklachten.
Je kunt voorlopig alleen online een kaartje kopen. Print deze van tevoren uit of download je e-ticket op je
telefoon.
De locatie is niet helaas niet geschikt voor rolstoelen vanwege de onregelmatige ondergrond.
Kom zoveel mogelijk te voet of op de fiets. Er is parkeergelegenheid. Volgt u ter plekke de borden of
aanwijzingen van onze organisatie.
De locatie gaat ongeveer 30 minuten voor aanvang open.
Er is geen garderobe. Jassen en tassen neemt u mee. Berg ze op onder je stoel of op een stoel voor je, zodat
ze geen gevaar vormen bij een calamiteit.
Volg de looproutes over het terrein en naar de locaties. Onze medewerkers helpen je ter plekke.
Mensen uit hetzelfde huishouden mogen – voor zover de zaalopstelling dat toelaat – bij elkaar zitten. Behoor
je niet tot hetzelfde huishouden? Dan is het je eigen verantwoordelijkheid om in de zaal voldoende ruimte
tussen jou en je medebezoeker in leeg te laten.
Toiletten zijn beperkt beschikbaar. Beperk toiletbezoek tot een absoluut minimum en houd een bezoek zo kort
mogelijk.
Bij de bar en in het restaurant kan alleen met pin/contactloos worden betaald of contant gepast.
Blijf bij het applaus op je stoel zitten en volg bij het verlaten van de ruimte de aangegeven route en instructies
van medewerkers op.
Heb je suggesties of tips? Laat het ons weten via livestage@walkyre.nl

Bedankt voor je medewerking,
Organisatie Walkyre LIVE STAGE

