Beleid Schoolfeesten Hyperion Lyceum
1. Je moet een leerling/leraar van het Hyperion Lyceum zijn om toegang te hebben tot
het schoolfeest.
2. Het is vereist je gekochte kaartje te laten zien bij de entree van het schoolfeest.
3. Iedereen kan verplicht worden een “Security Check” te ondergaan, dit gebeurt bij de
ingang van het feest. (Security Check; fouilleren, tassen doorzoeken en eventueel
een blaastest bij verdacht gedrag. Uitgevoerd door bevoegde bewakers.)
4. Het is niet toegestaan om wapens (zakmessen, pistolen etc.), drank of soft- en
harddrugs mee te nemen naar het schoolfeest.
5. Het is niet toegestaan om onder invloed van drank en/of drugs het schoolfeest te
betreden.
6. Het is niet toegestaan om op het schoolfeest alcoholishe dranken te nuttigen en/of te
roken/blowen, ook al ben je boven de 18 jaar. (Daarbij wordt er dus ook geen gebruik
gemaakt van eventuele rookruimtes.)
7. Het is vereist je te gedragen op het schoolfeest. Gewelddadig en ongepast gedrag is
niet gewenst.
8. Bij vernieling, beschadiging etc. worden de kosten in rekening gebracht bij de
schuldige(n).
9. Naast de bovenstaande regels gelden de regels van de club/locatie waar het
schoolfeest plaatsvindt, bekijk deze dus ook van te voren. (Deze zijn meestal te
vinden op de site van de club/locatie.)
Worden één of meer van de bovenstaande regels overtreden dan wordt de toegang tot het
schoolfeest, voor de desbetreffende persoon, ontzegd.
De blaastesten worden steekproefsgewijs uitgevoerd bij de entree. Worden er duidelijke
signalen van het onder invloed zijn van alcohol gegeven, dan kunnen leerlingen uitgekozen
worden en verplicht worden een blaastest te ondergaan. De blaastesten kunnen behalve
door bewakers ook door leraren worden uitgevoerd.
Bij het overtreden van regel nr. 4/5 worden de ouders van de desbetreffende persoon
ingelicht door een docent. Ook kunnen daarnaast nog andere maatregelen worden
genomen, deze maatregelen zullen door de schoolleiding worden genomen.
De schoolfeestcommissie is niet verantwoordelijk voor: het verlies van eigendommen of
eventuele schade hieraan en ongevallen veroorzaakt door roekeloosheid.

