ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Η αγορά του εισιτηρίου εξασφαλίζει στον κάτοχό του το δικαίωμα παρακολούθησης του φεστιβάλ από την περιοχή που αντιστοιχεί σε αυτό, αφορά σε
θέση ορθίων, ισχύει για μία και μόνο είσοδο και συνίσταται στην ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων λειτουργίας και ασφάλειας, όπως αυτοί έχουν
θεσπισθεί από τους διοργανωτές.
Έγκυρα θεωρούνται μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται στα επίσημα σημεία πώλησης, όπως στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης και στα
επίσημα κανάλια social media. Δεν επιτρέπεται η χρήση τους για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια του διοργανωτή.
Οποιαδήποτε μεταπώληση ή μεταβίβαση εισιτηρίου με τον παραπάνω τρόπο μπορεί να θεωρηθεί άκυρη και να μην επιτραπεί η είσοδος στον κάτοχό
του.
Απαγορεύεται η κατοχή γυάλινων φιαλών, μεταλλικών κουτιών αναψυκτικών, όπλων, εύφλεκτων υλικών, καθώς και άλλων αιχμηρών και επικίνδυνων
αντικειμένων. Το προσωπικό ασφαλείας έχει το δικαίωμα κατάσχεσης των αντικειμένων και απομάκρυνσης των κατόχων από το χώρο.
Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο ατόμων υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας απαγορεύεται ρητά η
κατοχή, χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εν γένει.
Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση οπτικοακουστικών μέσων (φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, mini discs και οποιουδήποτε άλλου μέσου
εγγραφής εικόνας και ήχου) σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το προσωπικό ασφαλείας αλλά και οι αντιπρόσωποι των
καλλιτεχνών, διατηρούν το δικαίωμα κατάσχεσης των αντικειμένων και απομάκρυνσης των κατόχων από το χώρο.
Απαγορεύεται η χρήση συσκευών με ακτίνα λέιζερ, στυλό, μπρελόκ κλπ.
Απαγορεύεται ρητά το crowd surfing και το moshing για λόγους ασφάλειας.

Το προσωπικό ασφαλείας βρίσκεται στο χώρο με σκοπό να εξασφαλίζει την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού για την ομαλή διεξαγωγή του
φεστιβάλ. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των διοργανωτών και να μη διστάσει
να έρθει σε επαφή μαζί τους εφόσον παραστεί ανάγκη.
Το προσωπικό ασφαλείας διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει σωματικό έλεγχο, για λόγους ασφαλείας, κατά την είσοδο του κοινού στο χώρο.
Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές υλικών αντικειμένων που μπορεί να προκύψουν από απρεπή συμπεριφορά του
κοινού.
Συνιστούμε την προσοχή σε άτομα με ευαισθησία στα μάτια. Άτομα με ευαισθησία στην ακοή καλούνται να τηρήσουν απόσταση από τα ηχεία.
Ενδείκνυται η χρήση ωτοασπίδων.
Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες εφόσον δεν υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια του κοινού.
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής ημερομηνίας και χώρου, ειδοποιώντας το κοινό από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σε αυτήν την
περίπτωση τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται αλλά ισχύουν τα ήδη υπάρχοντα.
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή στους καλλιτέχνες που εμφανίζονται στο φεστιβάλ λόγω απρόβλεπτων ή
αναπόφευκτων συνθηκών.
Σε περίπτωση ακύρωσης του φεστιβάλ λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας κλπ., οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να
αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο.
Σε περίπτωση ματαίωσης του φεστιβάλ, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται μετά από σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρίας στα Μ.Μ.Ε. Η
περίοδος εξαργύρωσης θα διαρκεί 15 ημερολογιακές ημέρες, χωρίς παράταση.
Τα εισιτήρια δεν μπορούν να επιστραφούν μετά την αγορά τους.
Μέρη του φεστιβάλ θα μαγνητοσκοπούνται και θα βιντεοσκοπούνται. Τα μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά δε θα έχουν καμία απαίτηση.
Οι όροι που αναγράφονται στο εισιτήριο ισχύουν και θα πρέπει να συνυπολογίζονται μαζί με τις οδηγίες που αναγράφονται σε πινακίδες στο χώρο
διεξαγωγής του φεστιβάλ.
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chaniarockfestival.gr.

