1. Η αγορά του ειςιτθρίου παρζχει δικαίωμα ςτον κάτοχό του να παρακολουκιςει τθ
Συναυλία αφορά κζςθ ορκίων, ιςχφει για μία και μόνο είςοδο, και ςυνιςτά ανεπιφφλακτθ
αποδοχι των όρων λειτουργίασ και αςφάλειασ, όπωσ αυτοί ορίηονται από τουσ
διοργανωτζσ.
2. Έγκυρα είναι μόνο τα ειςιτιρια που πωλοφνται ςτα επίςθμα ςθμεία πϊλθςθσ.
Απαγορεφεται θ ανταλλαγι, μεταπϊλθςθ και εν γζνει θ εμπορία ειςιτθρίων. Επίςθσ
απαγορεφεται θ προμικεια ειςιτθρίων για λογαριαςμό τρίτων ςτο πλαίςιο εμπορικισ θ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Οι διοργανωτζσ ακυρϊνουν τα ειςιτιρια αυτά.
3. Απαγορεφεται θ μεταφορά γυάλινων φιαλϊν, εφφλεκτων υλικϊν ι άλλων επικίνδυνων
αντικειμζνων ςτισ εγκαταςτάςεισ του χϊρου. Ο κάτοχοσ του ειςιτθρίου αποδζχεται ότι οι
διοργανωτζσ κακϊσ και το προςωπικό φφλαξθσ τθσ Συναυλίασ κα ζχει δικαίωμα ελζγχου
όλων των παραπάνω.
4. Απαγορεφεται θ είςοδοσ εντόσ του χϊρου ςε άτομα υπό τθν επιρεια αλκοόλ, ι άλλων
ουςιϊν, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που είναι κάτοχοι ειςιτθρίου.
5. Η χριςθ ςυςκευϊν laser απαγορεφεται. Κατά τθν είςοδο ςτο χϊρο μπορεί να γίνεται ο
ςχετικόσ ζλεγχοσ και εφόςον βρεκοφν αντικείμενα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για
το ςκοπό αυτό, κα απαγορεφεται θ είςοδοσ. Άτομα εντόσ του ςυναυλιακοφ χϊρου που κα
κάνουν χριςθ ςυςκευϊν laser κα απομακρφνονται χωρίσ αποηθμίωςθ.
6. Απαγορεφεται θ με οποιοδιποτε μζςο και τρόπο βιντεοςκόπθςθ και μαγνθτοφϊνθςθ τθσ
ςυναυλίασ ι μζρουσ αυτισ, κακϊσ και θ φωτογράφθςθ. Κατά τθν είςοδο ςτον χϊρο μπορεί
να γίνεται ο ςχετικόσ ζλεγχοσ και εφόςον βρεκοφν αντικείμενα που μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν για το ςκοπό αυτό, κα απαγορεφεται θ είςοδοσ.
7. Ο κάτοχοσ του ειςιτθρίου αποδζχεται ότι: (α) είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν
προςωπικι του αςφάλεια, κακϊσ και για τθν αςφάλεια τυχόν ανθλίκων τα οποία ςυνοδεφει
και (β) οι διοργανωτζσ δεν φζρουν ευκφνθ για οποιαδιποτε καταςτροφι, περιουςιακι
ηθμιά, τραυματιςμό ι απϊλεια ηωισ που τυχόν λάβει χϊρα για οποιαδιποτε αιτία ςτο
πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ. Απαγορεφεται ρθτά το crowd surfing για λόγουσ αςφαλείασ.
8. Το προςωπικό αςφαλείασ βρίςκεται ςτον χϊρο με ςκοπό να εξαςφαλίςει τθν
εξυπθρζτθςθ και αςφάλεια του κοινοφ για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ ςυναυλίασ. Το κοινό
οφείλει να ςυμμορφϊνεται ςτισ υποδείξεισ του προςωπικοφ αςφαλείασ και των
εκπροςϊπων των διοργανωτϊν, και να μθν διςτάςει να ζρκει ςε επαφι μαηί τουσ εφόςον
παραςτεί ανάγκθ.
9. Η κατοχι αυτοφ του ειςιτθρίου δεν δίνει το δικαίωμα ςτον κάτοχό του να λάβει από το
μπαρ - κυλικείο οποιοδιποτε ποτό ι αναψυκτικό χωρίσ πλθρωμι. Η κατανάλωςθ από το
μπαρ - κυλικείο είναι προαιρετικι.
10. Οι διοργανωτζσ διατθροφν το δικαίωμα τθσ αλλαγισ θμερομθνίασ, ενθμερϊνοντασ το
κοινό ςχετικά από τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι τα ειςιτιρια δεν
επιςτρζφονται, αλλά ιςχφουν ωσ ζχουν.

11. Οι διοργανωτζσ διατθροφν επίςθσ το δικαίωμα αλλαγισ του προγράμματοσ τθσ
ςυναυλίασ ι ακφρωςθσ αυτισ. Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ ςυναυλίασ το κοινό κα
ενθμερωκεί το ςυντομότερο δυνατό από τα ΜΜΕ. Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ ςυναυλίασ
για οποιονδιποτε λόγο, τα ειςιτιρια κα εξαργυρϊνονται εντόσ οριςμζνου χρόνου από τα
ςθμεία που κα ανακοινϊνονται ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ.
12. Σε περίπτωςθ απεργίασ, κυβερνθτικϊν απαγορεφςεων, κακϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν και
γενικά κάκε ςυμβάντοσ πζραν του ευλόγου ελζγχου των διοργανωτϊν, που προκαλεί
παρακϊλυςθ τθσ εκτζλεςθσ μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ ςυναυλίασ, οι διοργανωτζσ
διατθροφν το δικαίωμα να αλλάηουν τθν θμερομθνία και τθν ϊρα διεξαγωγισ τθσ. Στθν
περίπτωςθ αυτι τα ειςιτιρια δεν επιςτρζφονται, αλλά ιςχφουν ωσ ζχουν. Σε περίπτωςθ
διακοπισ τθσ ςυναυλίασ, για τουσ ανωτζρω λόγουσ, 45 τουλάχιςτον λεπτά μετά τθν ζναρξι
τθσ, θ ςυναυλία κεωρείται ολοκλθρωμζνθ και δεν επαναλαμβάνεται, οφτε επιςτρζφονται
χριματα.
13. Μζρθ τθσ ςυναυλίασ πικανά να βιντεοςκοποφνται / μαγνθτοςκοποφνται. Μζλθ του
κοινοφ που κα εμφανίηονται ςε αυτά, δε κα ζχουν καμία απαίτθςθ από τουσ διοργανωτζσ ι
από οποιονδιποτε αντλεί δικαιϊματα από τθ βιντεοςκόπθςθ / μαγνθτοςκόπθςθ.
14. Οι διοργανωτζσ δεν δφνανται και δεν υποχρεοφνται να αντικαταςτιςουν κλεμμζνα ι
χαμζνα ειςιτιρια. Το παρόν ειςιτιριο δεν ακυρϊνεται, δεν επιςτρζφεται και δεν
εξαργυρϊνεται ςε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του κεατι ςτθν ςυναυλία ι ςε περίπτωςθ
μεταμζλειάσ του
15. Οι κεατζσ πρζπει να φυλάςςουν το απόκομμα του ειςιτθρίου τουσ μζχρι το τζλοσ τθσ
ςυναυλίασ.
16. Η είςοδοσ ςε άτομα κάτω των δεκατεςςάρων ετϊν επιτρζπεται μόνο με ςυνοδό. Παιδιά
ζωσ 6 ετϊν δεν πλθρϊνουν ειςιτιριο . Οι παρόντεσ όροι αποτελοφν τθ ςυμφωνία του κεατι
με τουσ διοργανωτζσ, τουσ οποίουσ ο κάτοχοσ του ειςιτθρίου αποδζχεται ανεπιφφλακτα.
Για οποιαδιποτε πρόςκετθ πλθροφορία ι διευκρίνιςθ μπορείτε να καλείτε το τθλζφωνο
2130109300.

