Reglement Massacantus XXIX
Dit reglement wordt meegedeeld bij inschrijving. De verantwoordelijke verbindt zich ertoe
kennis te hebben genomen van het Massacantus reglement en deze mede te delen aan zijn of
haar betreffende club. Bij wijzigingen zullen ook de wijzigingen gelden.
Covid-maatregelen
Iedere deelnemer verbindt zich ertoe te voldoen aan de dan geldende maatregelen namens
covid en evenementenbeheer.
Indien strengere maatregelen opgelegd worden aan/door het Massacantus Comité dan
worden deze verwacht te worden nageleefd . Over de maatregelen is geen discussie mogelijk.
Sfeerbeheerder/zedenmeester
Iedere vereniging die wenst deel te nemen aan de Massacantus, verbindt zich ertoe per 30
deelnemers een sfeerbeheerder/zedenmeester aan te stellen (dwz. bij 1 - 30 deelnemers is er
1 sfeerbeheerder, bij 31 - 60 deelnemers zijn er 2 sfeerbeheerders, etc.).
De sfeerbeheerder/zedenmeester mag in geen geval een eerstejaars bij de vereniging zijn. Bij
voorkeur gaat die functie naar een (pro-)praesidiumlid of ervaren commilitones. Indien de
organisatie na controle toch constateert dat de sfeerbeheerder een schacht is, zal dit
onmiddellijk resulteren in een waarschuwing voor die vereniging.
Het spreekt voor zich dat een sfeerbeheerder/zedenmeester ten allen tijde zijn taak moet
kunnen uitvoeren (met uitzondering van een toiletbezoek). De zedenmeester kan dus geen
bier-bedeling
doen,
noch
deelnemen
aan
de
bierkoning-verkiezing.
Een
zedenmeester/sfeerbeheerder voert de ganse avond de opgelegde taak uit, tenzij anders
vermeld door hoofd Veiligheid en/of (vice-)voorzitter.
De sfeerbeheerder is ook verplicht aanwezig op het infomoment met keuze uit zondag 13
maart (20u00 - 23u00), maandag 14 maart (18u30 - 23u00) of woensdag 16 maart (18u30 23u00). Hier zullen zij alle nodige info krijgen over het evenement. Zij worden hier via mail van
op de hoogte gebracht.
Ter compensatie voor de medewerking heeft de sfeerbeheerder/zedenmeester recht op een
financiële compensatie. Die financiële compensatie zal na het volbrengen van hun taak door
het comité overgeschreven worden. De compensatie bij het correct uitvoeren van de taak is 8
euro.
Privacyverklaring
Indien een deelnemer een ticket aankoopt dan geeft deze deelnemer de toestemming dat er
van hem/haar beeldmateriaal gemaakt kan worden.
Ook geeft de deelnemer toestemming dat dit beeldmateriaal gebruikt kan worden voor
organisatiedoeleinden (cf. publicatie op de website, sociale media,...).
Indien een deelnemer een foto niet online wil kan deze altijd het Massacantus Comité
contacteren (info@massacantusgent.be) om het betreffende beeldmateriaal te verwijderen.

Indien een deelnemer contactpersoon is voor een vereniging voor het aankopen van tickets of
een deelnemer is aangesteld door zijn/haar vereniging als sfeerbeheerder, dan gaat deze
deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar gegevens bewaard worden tot één jaar na de
betreffende editie van de massacantus. Hierna worden alle gegevens verwijderd.
Glasverbod Overpoort
Ook al is de massacantus niet gesitueerd in de nabijheid van de Overpoort, willen wij toch
benadrukken dat na afloop van de massacantus het glasverbod nog steeds geldt in de
Overpoort en omstreken waarbij dat de keramieken potten niet toegelaten zijn. De vereniging
verbindt zich ertoe zorgvuldige maatregelen te nemen om zo strikt mogelijk het Algemeen
Glasverbod in de Overpoortstraat en omstreken te volgen en zo een optimale veiligheid in de
Overpoortstraat en omstreken te garanderen.
Wangedrag
Indien er overtredingen of wangedrag wordt vastgesteld door een sfeerbeheerder, security of
een organisator van de Massacantus, wordt er een waarschuwing gegeven.
Indien er door de overtreder vervolgens nog steeds onrespectvolle handelingen,
overtredingen of wangedrag worden waargenomen kan overgegaan worden tot het
verwijderen van de overtreder.
Overtreders van dit reglement zijn hoofdelijk en solidair gehouden tot alle schade die
voortvloeit uit hun handelen, zonder enig regres op de Massacantus of één van haar
comitéleden, en kunnen zonder enige voorafgaande verwittiging door de Voorzitter, de Hoofd
Veiligheid of een door hen aangesteld persoon definitief verwijderd worden van de
zaal/ruimte, met dien verstande dat dit geen exoneratie van hun aansprakelijkheid inhoud.
Naarmate de ernst van het wangedrag en het aantal deelnemers van de vereniging die
wangedrag uitoefenen, zal op de eerstvolgende vergadering na de Massacantus beslist
worden of deze vereniging een waarschuwing krijgt naar het volgende jaar toe.
Vandalisme
Indien er vandalisme op gehuurde goederen van de Massacantus wordt waargenomen door
een sfeerbeheerder, security of organisator kan de deelnemer(s) onmiddellijk en definitief uit
de zaal worden verwijderd.
Indien er kosten worden aangerekend van externen aan de organisatie van de Massacantus
door vandalisme, zullen de kosten doorgerekend worden aan de vereniging waarvan deze
deelnemer(s) afkomstig is/zijn. Ook zal een waarschuwing naar volgend jaar toe gegeven
worden aan desbetreffende vereniging.
Stelen
Indien er wordt waargenomen door een sfeerbeheerder, security of organisator dat enig
voorwerp of clubsymbool onteigend wordt van een deelnemer of vereniging moet de
Voorzitter, Hoofd Veiligheid of iemand aangesteld door hen bij het incident geroepen worden.
Deze beslist dan of de deelnemer definitief uit de zaal moet verwijderd worden. Tegen stelen
treden we kordaat op. Dit wordt niet getolereerd en zal dus zwaar bestraft worden.
Indien wij weet/bewijs hebben dat de persoon het in opdracht van of namens een vereniging
doet, dan zal dit automatisch resulteren in een waarschuwing voor deze vereniging.

Doorverkopen
De vereniging die hun teveel aan kaarten doorverkoopt is zelf verantwoordelijk voor het
aanbrengen van de medewerkers. De medewerkers-taksen worden niet doorgerekend naar de
vereniging waar je de kaarten aan doorverkoopt. Ook is het verboden de kaarten door te
verkopen aan verenigingen die niet vallen onder één van de organiserende konventen.
Indien dit toch wordt vastgesteld krijgt de vereniging die deze kaarten heeft doorverkocht een
sanctie. Ook wordt de vereniging aan wie de kaarten werden doorverkocht niet toegelaten op
het evenement. Indien iemand van deze vereniging toch in het evenement wordt gespot zal
deze de zaal/ruimte worden uitgezet. Kaarten die worden doorverkocht mogen niet aan een
meerprijs worden verkocht. De prijs per toegangsticket voor deze 29e editie van de
Massacantus bedraagt 18 euro.
De vereniging en zijn verantwoordelijken verbinden zich ertoe zich aan te sluiten bij het
Reglement van de Massacantus en zullen deze gedurende het evenement te allen tijde volgen.
Vrijwilligers
Iedere aanwezige vereniging verbindt zich ertoe per 10 deelnemers 1 vrijwilliger aan te bieden
voor opbouw of afbraak. De verenigingen zullen gecontacteerd worden wanneer deze
vrijwilligers verwacht worden.
Iedere vrijwilliger moet in staat zijn om hun taken uit te voeren. Overmatig geïntoxiceerde
vrijwilligers zijn hier dusdanig van uitgesloten en zullen dan ook bijgevolg genoteerd worden
als afwezig.
De vrijwilliger meldt zich aan bij iemand van het comité die hiervoor is aangesteld. Na het
volbrengen van hun taken dienen ze zich ook nog af te melden om discussies te vermijden.
Het niet komen opdagen of vroeger verlaten zonder toestemming resulteert in een geldelijke
boete.
Tijdens het evenement kan door team Veiligheid ook tijdelijk iemand aangesteld worden om
bier te tappen. Deze vrijwilliger staat los van de hierboven vermelde vrijwilligers. Een tapshift
zal maximaal een uur duren en vervanging zal tijdelijk aangeleverd worden door team
Veiligheid.
Bij de bestelling van de tickets betaalt iedere club een werknemers-taks per vrijwilliger. Deze
wordt terugbetaald één maand na het plaatsvinden van het evenement. Bij afwezigheid zullen
de werknemers-taksen ingehouden worden afhankelijk van het aantal afwezige vrijwilligers.
De medewerkers-taks bedraagt 25,00 euro/ vrijwilliger.

