Regulament pentru festivalul Sunwaves

Prezentul Regulament se aplica pentru evenimentul Sunwaves Festival, organizat de: SC SUNFEST SRL
denumit în continuare „Organizator”.
Prezentul regulament definește regulile pe care fiecare participant al evenimentului trebuie să le respecte.
Prezentul Regulament definește drepturile și obligațiile în relația dintre Organizator și Participant.
I.

ORGANIZATORUL ȘI EVENIMENTUL

ORGANIZATORUL:
SC SUNFEST SRL
EVENIMENTUL: SUNWAVES FESTIVAL, ce se desfășoară intre 19 august si 21 august 2016 in Mamaia, jud
Constanta, Romania.
II.

REGULAMENTUL

2.1 Prezentul regulament este o înțelegere între organizator si participant.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înștiințare în prealabil a
Participantului.
2.2 Prin cumpărarea unui bilet, Participantul recunoaște și se obliga să respecte acest Regulament.
2.3 Organizatorul asigură Participantul că prin cumpărarea unui bilet valid i se asigură dreptul de participa la
Eveniment, in conditiile de la punctual III.1 de mai jos.
III.

BILETE, TIPURI DE BILETE ȘI CUMPĂRAREA BILETELOR

A. BILETE Si TIPURI DE BILETE
A.1. Există un tip de bilet: bilet pentru tot festivalul (Festival Pass & Early Bird) care pot fi cumparate numai
de pe platforma de bilete online - http://tickets.sunrise.ro
A.2. Biletul pentru festival (Festival Pass) asigură participantului accesul la eveniment incepand de vineri, ora
22:30 si pana duminica, ora 22:30 ora la care încetează valabilitatea biletului de festival. Daca evenimentul
se prelungeste mai tarziu de ora anuntata, participantul are dreptul de a ramane in perimetrul evenimentului
daca are bratara intacta pana la sfarsitul programului.
Dacă participantul nu poartă brațara, organizatorul își rezervă dreptul de a-l însoți în afara perimetrului
festivalului.
A.4. Organizatorul garantează DOAR valabilitatea biletelor vândute prin sistemul de bilete de pe
http://tickets.sunrise.ro .
IMPORTANT! Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea biletelor sau a invitațiilor la suprapreț.
Organizatorii își rezervă dreptul de a interzice accesul în zona festivalului și a campingului a persoanelor care
vor fi depistate că desfășoară astfel de activități și de a confisca invitațiile, respectiv biletele aflate în posesia
acestora. Este strict interzisă publicare pe rețele sociale sau site-uri a seriei unice a biletului, indiferent de
tipul acestuia. Este strict interzisă postarea de vânzare a biletelor pe rețele de socializare sau site-uri.

A.5. Bilete și brățări: În momentul validării biletului (indiferent de tipul său), Participantul primește o brățară
intacta care îi asigură aceleași drepturi și obligații ca și un bilet. Doar o brățară intactă, purtată la mână,
asigură participantului dreptul de a intra in perimetrul festivalului. Organizatorul își rezervă dreptul (prin
colaboratorii săi) de a verifica constant brățara atât la intrarea în incinta festivalului cât și pe tot perimetrul
festivalului. Pierderea, avarierea sau distrugerea brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului.
În cazul avarierii sau pierderii, brățara nu mai oferă participantului niciun drept acesta fiind obligat să își
achiziționeze un bilet nou sau să părăsească perimetrul festivalului. Brățările rupte sau lipite nu sunt valide
și nu vor fi schimbate de organizatori.
B. CUMPĂRAREA BILETELOR
B.1. Cumpărarea online a biletelor se poate face de pe http://tickets.sunrise.ro folosind sistemul de plăți
online furnizat de procesatorul de plati MobilPay (SC NETOPIA SRL). Plata se face doar prin card, iar biletul
va fi emis doar în momentul în care plata a fost confirmată de către MobilPay. După emitere, biletul va fi
trimis cumpăratorului, sub formă de e-ticket, pe adresa de e-mail furnizata. La intrarea în Festival,
Participantul trebuie să aibă asupra lui e-ticketul, fie că este printat sau salvat în telefon sau alt dispozitiv
electronic (tableta, laptop, etc)
C. RETURNAREA BILETELOR
C.1. Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită.
D. SCHIMBAREA PREȚURILOR
D.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor fără o înștiințare în prealabil.

IV. PARTICIPAREA LA EVENIMENT
A. INTRAREA
A.1. Intrarea se face doar pe la zonele special amenajate pe baza biletului cumparat in avans sau pe baza
biletului cumparat la intrare. Toti participantii la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate.
A.2. In momentul intrarii in festival, participantul ia la cunoștiință acest regulament.
Este interzis accesul cu următoarele lucruri: droguri, aparate pirotehnice, sticlă, obiecte contondente, cuțite,
umbrele, material explozibil, toxic sau inflamabil, obiecte care îi pot răni pe ceilalți. În concordonață cu legile
în vigoare participanții nu pot introduce în festival următoarele obiecte: cuțite, spray paralizant, lanțuri sau
alte obiecte care reprezintă pericol public.
Participanții nu pot introduce alcool în perimetrul festivalului.
Participanții nu pot intra cu mâncare sau cu lichide de orice fel în perimetrul festivalului.
A.3. Participarea la eveniment se face pe proprie raspundere, inclusiv cu privire la urmatoarele:,
- persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale
sonore, vizuale și audio, reprezinta risc, isi asuma intreaga raspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea
suferi prin participarea la eveniment. Spectacolul poate include și puternice efecte de lumină, care ar putea
dauna persoanelor epileptice.
A.4. Este interzisă intrarea cu mașina în zona festivalului fără un car pass eliberat de organizator.

A.5. Evenimentul se adreseaza persoanelor cu varsta de 18 ani impliniti la data evenimentului.
A.6. Accesul cu animale este interzis.
B. REGULI DE CONDUITĂ PE SUPRAFAȚA FESTIVALULUI
B.1. Toți participanții trebuie să respecte regulile sociale, legile și cele enumerate în acest Regulament.
Participanților nu le este permis să desfășoare orice fel de activități ar putea să pună în pericol sau să afecteze
în orice mod siguranța sau drepturile celorlalți participanți.
Oranizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin
nerespectarea Regulamentului și va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.
B.2. Pe perioada festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a
înregistra și fotografia evenimentul. Participanții iau la cunoștință că există posibilitatea de a apărea în astfel
de materiale, fără a putea emite pretenții asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale.
Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (ex Youtube) și de a
le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.
Participanții au dreptul să filmeze și să fotografieze zonele în care au acces, insa vor folosi aceste material
exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire catre public, gratuita sau oneroasa a materialelor filmate
este interzisa.
B.3. Participanții iau la cunoștință că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de
publicitate fără acordul scris al Organizatorului.
B.4. Consumul de droguri este ilegal și strict interzis și va fi pedepsit conform legilor în vigoare.
C. REGULI DE CONDUITĂ ÎN AFARA SUPRAFEȚEI FESTIVALULUI
C.1 În afara incintei festivalului, participanții sunt obligați să respecte legile în vigoare din România și regulile
de conduită socială. Sunt interzise acțiunile care periclitează fizic sau moral alte persoane.

D. OBIECTE PIERDUTE
D.1. Obiectele pierdute si gasite trebuie aduse la zona de Lost & Found (care va fi marcată pe harta
festivalului). Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a Organizatorului care constă în identificarea
persoanei și a obiectului pierdut. După festival, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o
perioadă de 10 zile de la momentul predării către zona de Lost & Found și va încerca returnarea lor către
proprietari.
E. SECURITATE
E.1 Pe teritoriul festivalului Organizatorul asigură securitatea printr-un partener calificat și acreditat să facă
acest lucru. În timpul evenimentului, participanții sunt obligați să respecte agenții de securitate, să
colaboreze cu aceștia și să le respecte instrucțiunile în caz de urgență.
In caz de incidente de violenta sau de punere in pericol a integritatii corporale a altor persoane, personalul
care asigura securitatea va putea decide evacuarea persoanelor implicate din incinta in care se desfasoara
evenimentul.

F. PRIM AJUTOR
F.1. Pe teritoriul festivalului există zone de prim ajutor, în caz de nevoie.
G. Servicii și produse
G.1. În timpul evenimentului, produsele si serviciile sunt disponibile in locuri special amenajate (bar, food
court). Participanții se angajează să folosească ca modalități de plată pentru achizitionarea acestora doar
metodele si instrumentele de plata acceptate de organizatori și partenerii acestora.
IV. GARANȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI
1. Organizatorul garantează accesul și utilizarea serviciilor din cadrul festivalului oricărui participant cu
un bilet valid. Datele de desfășurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz
de forță majoră sau caz fortuit. Datele festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor condiții
meteorologice minore (ploi, zile înnorate, etc)
2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are
dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor modificări.
3. Participantul nu are niciun temei legal pentru a se îndrepta împotriva organizatorului în cazul
modificării programului muzical al festivalului.
4. Organizatorul exclude asumarea responsabilitatea pentru stricăciuni petrecute pe teritoriul
festivalului care nu au fost cauza a unei organizări defectuoase sau neglijări.
5. După ce participantul a primit brățara, Organizatorul nu mai este responsabil pentru integritatea
acesteia. Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brățării.
6. Organizatorul nu este responsabil pentru acțiuni ce se petrec în afara zonei festivalului.
V. SANCȚIUNI
1. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui participant în incinta
festivalului total sau parțial, sau de a invita participantul să părăsească̆ incinta festivalului, în cazul
încălcării regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.
2. Organizatorul va redirecționa cazurile de bilete false către organele penale, pentru începerea
cercetării.
VI. SEMNE ȘI DREPTURI DE AUTOR
1. Organizatorul are drepturi depline asupra numelor comerciale înregistrate , siglei, adreselor de e-mail,
nume de domenii sau URL, semnelor utilizate in corespondenta, e-mail, cărți de vizita si alte materiale,
semnelor, logo-urilor, mărci precum și asupra materialelor, textelor și a tuturor informațiilor de pe
www.sunwaves-fest.ro sau alte canale care folosesc cele menționate mai sus in legatura cu evenimentul
Sunwaves Festival. Cele menționate mai sus nu pot fi copiate, utilizate sau distribuite în scop comercial fără
acordul organizatorului.
2. Logo-urile, semnele și celelalte informații se află sub proprietatea intelectuală a organizatorului și sunt
protejate de legile europene în vigoare.
VII. CAZ MAJOR
În caz de război, revoltă, atac terrorist, demonstrații, embargo economic, accident, incendiu, dezastru
natural, cutremur, inundație, scurtcircuit major, epidemii, rezoluții oficiale sau alte cazuri ce nu pot

prevăzute sau nu pot fi controlate de organizator sau de partipant, niciuna dintre părți nu este obligată să
respecte obligațiile din prezentul regulament

