HUISREGELS
Het Vondelpark Openluchttheater mag de komende twee maanden beperkt open. In verband met
het COVID-19 virus gelden er extra huisregels waar wij ons samen aan moeten houden. Veiligheid
van onze artiesten, medewerkers en bezoekers staat altijd voorop.
 Wij moeten alle bezoekers vragen naar hun gezondheid en eventuele risico’s op besmetting
met het coronavirus. Als je één of meerdere van de volgende vragen met ‘ja’ beantwoordt
kun je niet toegelaten worden bij de voorstellingen. Deze vragen worden je ook bij de entree
van het openluchttheater gesteld.
1. Heb je op dit moment koorts en/of benauwdheidsklachten, last van hoesten of een
neusverkoudheid?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je onlangs het coronavirus gehad en is dat minder dan 7 dagen geleden (in een lab)
vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen
14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
coronavirus is vastgesteld?
 Toegang tot de voorstellingen kan alleen met een geldig toegangsbewijs welke alleen online
verkrijgbaar zijn via www.openluchttheater.nl.
 Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent, na aanvang van de voorstelling wordt je niet meer
toegelaten.
 In het theater geldt éénrichtingsverkeer en rondlopen is niet toegestaan.
 Respecteer de anderen in het theater en houdt altijd 1,5 meter afstand.
 Voor alle 250 bezoekers is er een vaste zitplaats waar je gedurende de gehele voorstelling
moet blijven zitten.
 Het Openluchtcafé is open dus je kunt op weg naar je stoel een bestelling meenemen. Je
kunt alleen met pin of telefoon betalen dus niet met cash.
 Na afloop van de voorstelling kun je jammer genoeg niet blijven zitten maar moeten wij het
Vondelpark Openluchttheater klaar maken voor de volgende voorstelling.
 Agressief en hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd.
 Geen wapens, gevaarlijke voorwerpen, drugs of lachgas op het terrein.
 In het Vondelpark Openluchttheater zijn zelf meegebrachte consumpties niet toegestaan.
 Wij verkopen geen alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar, je legitimatie kan worden
gevraagd.
 Kinderen jonger dan 12 jaar dienen te worden begeleid door een volwassene.
 Honden zijn dit seizoen niet toegestaan, ook niet aangelijnd.
 In het theater worden foto’s en opnames gemaakt, door je aanwezigheid geef je
toestemming voor gebruik voor publicatie doeleinden.
 Het is niet toegestaan om foto’s en opnames te maken van de optredens.
 Aanwijzingen van het personeel dienen altijd te worden opgevolgd. Wanneer je je niet houdt
aan de huisregels of de aanwijzingen van het personeel kun je van het terrein worden
verwijderd.
 Het Vondelpark Openluchttheater is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade als
gevolg van je bezoek aan het theater.

