HUISREGELS FC DORDRECHT
FC Dordrecht heet iedere bezoeker van het GN Bouw Stadion van harte welkom en wenst hem en/of haar
een prettig verblijf toe. Het bijwonen van een wedstrijd in het betaalde voetbal is echter wel aan een
aantal spelregels gebonden. Zo kan het voor iedereen zo plezierig mogelijk worden.
Naast het Reglement van Orde van de KNVB (dat bij iedere ingang van het stadion te lezen is), heeft FC
Dordrecht ook een aantal eigen huisregels waar iedere bezoeker zich aan te houden heeft.
1.

Wij verwachten van ons publiek correct en vooral sportief gedrag, zowel ten opzichte van elkaar, de
spelers, trainers, de club en medewerkers daarvan, de arbitrale leiding, als de tegenstander én de
supporters van de bezoekende club.

2.

Iedereen wordt geacht onverwijld te luisteren naar én gehoor te geven aan de aanwijzingen en
verzoeken van de stewards en/of stadionspeaker.

3.

Iedere bezoeker is verplicht over een geldig toegangsbewijs te beschikken alvorens het stadion te
betreden.

4.

Indien een volwassen persoon onrechtmatig met een kortingskaart (jeugd of ouderenkorting) het
stadion tracht te betreden, wordt hem de toegang geweigerd, zonder dat restitutie van betaling zal
plaats vinden. Het is mogelijk voorafgaand aan de wedstrijd door middel van een bijbetaling de
gekochte kortingskaart om te zetten naar een volwassen toegangskaart.

5.

Het is in het stadion niet toegestaan gezichtbedekkende kleding zoals bivakmutsen te dragen, dan
wel door middel van maskers, schminck of anderszins het gezicht te bedekken. Stewards hebben het
recht om gezichtsherkenning te vragen, alsmede om in geval van weigering hiertoe de toegang tot
het stadion te ontzeggen dan wel tot verwijdering over te gaan.

6.

Het meenemen van vlaggen met stokken en andere grote attributen is alleen toegestaan na vooraf
gegeven schriftelijke toestemming. Goederen die in de ogen van de beveiliging, op enige wijze,
gevaar op zouden kunnen leveren zijn niet toegestaan. Goederen die niet toegelaten worden in het
stadion worden door de beveiliging ingenomen en in bewaring genomen. (Stewards zijn verplicht de
toegang te weigeren indien geweigerd wordt deze goederen af te staan.)

7.

Stewards zijn tevens verplicht het aantreffen van verboden goederen, zoals vuurwerk, wapens, etc
direct te melden aan de politie.

8.

Het is de stewards verboden personen die onder invloed verkeren toe te laten in het stadion. Het
meenemen van alcoholische dranken in het stadion is eveneens verboden, deze worden ingenomen,
zonder dat vergoeding plaats vindt. Slechts het nuttigen van in het stadion verkregen alcoholische
dranken is toegestaan.

9.

Het is verboden om verdovende middelen in het stadion te brengen of te gebruiken.

10. Het is niet toegestaan in het stadion zonder schriftelijke toestemming vooraf beeldmateriaal (foto’s,
film, videobeelden) te maken anders dan voor eigen gebruik. Stewards en politie geven geen
toestemming voor het publiceren van foto’s waarop zij staan afgebeeld.
11. Het plaats nemen in looppaden en/of op trappen is in verband met de veiligheid van supporters én
op last van de brandweer niet toegestaan.
12. Het aanzetten tot of deelnemen aan negatieve, beledigende of kwetsende spreekkoren is verboden.
Beoordeling hiervan is aan de veiligheidsorganisatie van FC Dordrecht.
13. Het is te alle tijde, zowel voor, tijdens en na afloop van een wedstrijd, uitdrukkelijk verboden om het
veld te betreden. (Betreden van het veld wordt onverwijld bestraft met een stadionverbod van 5
jaar en een civielrechtelijke geldboete van € 1.000,-, naast eventueel op te leggen sancties door de
KNVB en/of andere instanties.)
14. Het is FC Dordrecht voorbehouden om ten behoeve van bepaalde wedstrijden extra maatregelen te
nemen of regels op te stellen. Deze zullen tijdig via de website www.fcdordrecht.nl worden bekend
gemaakt.
15. FC Dordrecht kan bij overtreding van de huisregels of het Reglement van Orde onverwijld overgaan
tot het opleggen van een stadionverbod, naast eventueel op te leggen sancties door de KNVB en/of
andere instanties.
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