REGULI DE ACCES
WE ARE ONE Concert Caritabil
-Doar prin prezentarea unui bilet valid de acces “We are One” participantul are
dreptul de acces în perimetrul evenimentului.
- SAGA îndeamnă toți participanții să ajungă la eveniment cât mai devreme, pentru
a evita aglomeratia si pentru a putea intra astfel cât mai repede în eveniment.
- Participantul nu are permisiunea de a vinde biletul de acces la eveniment către
terțe persoane.
- Biletul de intrare oferă accesul la eveniment tuturor participanților, fara o limita
de varsta. Participanții cu vârste sub 14 ani, trebuie să fie însoțiți de un părinte,
tutore legal, sau reprezentantul legal. Participanții cu vârste între 14 si 18 ani
trebuie să prezinte o declarație de acord parental (care poate fi descărcată de pe
www.weareoneromania.com, semnată de unul dintre părinti/tutorele legal. SAGA
va refuza accesul participanților cu vârste sub 18 ani, care nu respectă regulile
menționate mai sus, fără a returna contravaloarea biletului de acces.
- Nu este permisă revânzarea biletelor prin alte canale de vânzare decât cele
desemnate de SAGA. Participanților care dețin un bilet cumpărat de la o sursă
neautorizată li se poate refuza accesul la eveniment. SAGA nu poate fi tras la
răspundere pentru orice pierdere sau daună rezultată din vânzarea sau cumpărarea
unui bilet (inclusiv valabilitatea unui bilet) pentru eveniment, prin alte canale de
vânzare decât cele desemnate de SAGA.
- SAGA are dreptul de a efectua o percheziționare asupra tuturor participanților,
înainte și în timpul evenimentului, pentru a asigura atât respectarea regulilor de
acces, cât și siguranța tuturor participanților.

- Este interzis accesul în cadrul evenimentului cu orice aparat de fotografiat, cutii
de pulverizare, spray-uri, bastoane selfie, materiale din sticlă, sticle de plastic,
cutii, băuturi alcoolice / non-alcoolice, alimente, droguri, substanțe inflamabile,
artificii, arme (de foc) și / sau alte obiecte periculoase. SAGA are dreptul de a
confisca aceste obiecte. Obiectele confiscate nu vor fi returnate.
- Platile din interiorul evenimentului se fac exclusiv cu jetoane care pot fi
achizitionate de la gheretele de jetoane marcate in acest sens. Jetoanele se pot
achizitiona cu cash sau card bancar. JETOANELE NU SUNT RETURNABILE IAR
CONTRAVALOAREA LOR NU POATE FI RECUPERATA ULTERIOR.

- Participanul este obligat să respecte reglementările (de siguranță), inclusiv
regulile interne și / sau instrucțiunile date de personalul SAGA. Participantului îi
este interzis să hărțuiască alți participanți sau personalul festivalului în timpul
evenimentului. Participantului nu îi este permis să aibă un comportament agresiv,
care poate deranja publicul. De asemenea, nu îi este permis să urineze în alte locuri
decât cele special destinate. Este interzis fumatul în zonele în care se aplică o
politică de nefumători.
- În timpul evenimentului, SAGA are dreptul de a înregistra participanții la
eveniment, atât foto, cât și video sau sunet.
- Înregistrarea în întregime a evenimentului fără acordul prealabil scris al SAGA,
inclusiv fotografierea, înregistrarea filmelor și înregistrările sonore nu este
permisă.
- SAGA depune toate eforturile pentru a menține evenimentul cât mai consecvent
posibil cu programul și programarea anunțate în prealabil. Ora de începere indicată
pe biletul de intrare este orientativă. SAGA nu poate fi trasă la răspundere pentru

orice schimbare, așa cum nu poate fi trasă la răspundere pentru modul în care un
artist perfomează pe scenă și/ sau cum se comportă la eveniment.
-Platile din interiorul evenimentului se vor face cash/card.
- SAGA nu își asumă nicio responsabilitate și / sau răspundere pentru deteriorarea
auzului, deteriorarea vederii, orbirea sau alte daune fizice sau bunuri deteriorate in
timpul evenimentului. SAGA recomandă cu tărie tuturor vizitatorilor să poarte
protecție auditivă în timpul evenimentului.
- În caz de forță majoră, SAGA are dreptul să schimbe data/locația evenimentului,
sau să anuleze evenimentul.
- Participantul este obligat să raporteze orice pagubă din timpul evenimentului în
termen de 48 de ore de la eveniment, către SAGA, printr-un mail la
info@sagafestival.com
- Intrarea în perimetrul evenimentului se face pe propria răspundere a
participantului.
- În cazul în care vizitatorul încalcă una dintre mai multe reguli interne și / sau
ordine publică și securitate, lucru care va fi decis în exclusivitate de SAGA SAGA are dreptul să refuze participantului accesul ulterior la eveniment, scoaterea
acestuia din perimetrul evenimentului, predarea acestuia către poliție și / sau
solicitarea despăgubirilor. Acest lucru se aplică și în cazul în care un participant
poartă îmbrăcăminte, texte sau semne care, în opinia SAGA, sunt jignitoare,
discriminante, pot insulta, sau care provoacă agresiune sau neliniște printre alți
participanți.

