Langå Lanparty - regler og vilkår
Alle deltagere accepterer ved køb af billet at de er indforstået med regler ved Langå Lan
Party. Vi bliver samlet mange mennesker i Langå Hallen til Langå Lan Party ( LLP) og det
kræver at vi har respekt for hinanden og er ordentlige over for hinanden. Alle skal kunne
færdes i ro og mag og hygge sig hele weekenden uden at andre ødelægger det. Vores
regler ved LLP vil ikke være til at misforstå. Vores Crew kører nul tolerance overfor dem der
vil ødelægge det for andre og overtrædelser vil medfører en advarsel, og gentagne
overtrædelser vil resultere i bortvisning uden mulighed for refundering af billetten. I grove
tilfælde vil bortvisning kunne ske uden advarsel. Vi bliver mange voksne der holder øje med,
at alt er som det skal være og alle kan altid komme og få hjælp. Hvis nogen ikke accepterer
din rettighed til at være hér så tager man fat i CREW, som på alle tidspunkter står til
rådighed. Crew har sorte t shirts på med tydelig afmærkning på ryggen CREW.

 1 Rygning er ikke tilladt i hallen, og må kun foregå udenfor i de afmærkede områder (dette
§
gælder også e-cigaretter og lignende). Det vil resulterer i øjeblikkelig bortvisning, hvis det
forekommer, uden mulighed for refundering af billetten.
§2 LLP/arrangør har nultolerance over for indtagelse af alkohol og brug af stoffer af enhver
form. Det vil resulterer i øjeblikkelig bortvisning uden mulighed for refundering af billetten.
§3 Brug af højttalere er ikke tilladt under, der skal medbringes headset.
§4 Overtrædelse af loven som f.eks. at piratkopiere, eller overtrædelse af den danske lov
om ophavsret, ved at stille software til rådighed for andre, er ikke tilladt under LLP.
 5 Medbragt udstyr er på eget ansvar. LLP/arrangør kan ikke påtage sig ansvar ved
§
hærværk, tyveri eller andet så pas på det.
§6 Alle der tilmelder sig LLP har en ansvarsforsikring. Pådrager vedkommende sig fysiske
skader, kan LLP/arrangør ikke drages til ansvar og der kan derfor ikke rejses
erstatningskrav.
§7 Man skal altid efterkomme LLP’s Crews henvisninger.
§8 Det er deltagernes eget ansvar, hvis man er i besiddelse af ulovligt software.
§9 Det er ikke tilladt at chikanere andre deltagere eller på anden måde gøre opholdet
utilpas for andre.

 10 Vi vil påtale dem der er højtråbende med ukvemsord. Ved gentagne episoder vil
§
advarsel forekomme og bortvisning ved særlige grove situationer. Vi skal alle have lov at
være i hallen. Vi opfordrer derfor til god tone.
§11 Det er ikke tilladt at medbringe hvidevare, såsom kaffemaskiner, køleskabe, toaster
osv.
 12 Det er ikke tilladt at lave larm i soverum. Crew vil holde øje med soverum og sørge for
§
at alle er stille.
§13 Det er ikke tilladt at medbringe fødevare eller drikkelse og nyde indenfor i Langå
Idrætscenter. Alt mad og drikkelse der skal nydes indenfor skal købes hos Jan i Langå
Idrætscenters kiosk. Såfremt du har medbragt mad eller drikkelse vil du få besked om at tag
det udenfor.
 14 Der vil i konkurrencerne blive holdt øje med at ingen snyder. Skulle det forekomme, vil
§
det være CREW der tager den endelige beslutning og den pågældende vil blive udelukket
for andre konkurrencer under LLP.
§15 Ved deltagelse i Langå Lanparty, giver man samtykke til at vi fremover må bruge
billeder og videoer fra eventet, til sponsorer samt reklamemateriale. Ønskes et billede
fjernet, skal man rette henvendelse til ansvarlige for Langå Lanparty.

