Regulament acces și desfășurare eveniment – Concert „Love
essence” – 12 februarie 2017, Domeniul Manasia

Aflată pentru prima dată la Domeniul Manasia, Delia promite un concert live pe
măsura aşteptărilor fanilor, duminică 12 februarie. În deschiderea show-ului Deliei,
vom avea parte de prestaţia unuia dintre cei mai în vogă DJ ai momentului: DJ
Vanotek, care va cânta de la ora 18:00. Adresa Domeniului Manasia, locul de
desfășurare al concertului este: Intrarea Conacului, nr. 1, Manasia, Ialomița.
Este interzisă intrarea cu următoarele obiecte: ghiozdane, droguri, sticle, biberoane,
lasere, genţi, poşete, spray-uri, cuţite, arme, obiecte contondente, articole
pirotehnice, mâncare sau băuturi, animale, umbrele (în caz de ploaie se recomandă
folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video
profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, orice tip de obiecte care îi pot răni
pe alţi participanţi. Este permis accesul cu: medicamente, insulină, picături uz
medicinal, spray inhalator pentru astm. Orice astfel de produse sunt premise doar
dacă sunt însoţite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor acesteia
şi cu maxim o doză zilnică. De asemenea este permis accesul cu borsete şi steaguri
susţinute de beţe telescopice.
În caz de ploaie, vă rugăm să folosiţi pelerine de ploaie deoarece accesul cu umbrele
nu este permis. Accesul cu medicamente este permis doar în baza reţetei medicale
aferente.
Accesul cu alimente şi băuturi din afara locaţiei nu este permis. Vor fi suficiente
puncte de vânzare în perimetrul concertului de la care se vor putea achiziţiona
băuturi răcoritoare şi gustări.
Porțile se deschid la ora 17.00. Accesul în spațiul concertului va fi permis pe baza
biletului valid, unei singure persoane, o singura dată. Biletul în baza căruia se va
face accesul va trebui păstrat pe toată durata concertului, spectatorii fiind rugaţi să
aibă asupra lor şi un act de identitate valid.
Pentru confortul participanţilor la concert şi bunul mers al evenimentului,
organizatorii recomandă publicului să vină din timp la spectacol (începând cu ora
17) pentru a evita aglomeraţia în jurul punctelor de intrare.
Organizatorii avertizează participanții că spectacolele includ puternice efecte de
lumină, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. Accesul copiilor cu
vârste de până la 2 ani este gratuit, iar cei care depășesc această vârstă (2 ani) vor
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plăti bilet de intrare. În această situație, în care părintele alege să vină însoţit de
copil, accesul acestuia se va putea face doar pe baza unui bilet valid, fără gratuitate
sau reducere la achiziţionarea acestuia.
Pe toată durata concertului, spectatorii vor avea la dispoziție puncte medicale
pentru asigurarea primului ajutor, în caz de urgență.
Se vor respecta cu strictețe instrucțiunile și indicațiile angajaților organizatorului și
cele ale pompierilor.
Ca urmare a regulilor stricte, agenţii de pază se vor asigura că fiecare persoană
respectă recomandările anterioare. De aceea, toţi spectatorii care vor participa la
eveniment sunt sfătuiţi să fie atenţi şi să lase acasă orice obiect aflat pe lista
lucrurilor nepermise.
Organizatorul evenimentului nu poate fi făcut responsabil pentru vătămările și
prejudiciile materiale sau de orice altă natură.
Organizatorul își rezervă dreptul să refuze continuarea participării la eveniment a
persoanelor care reprezintă un pericol pentru siguranța și confortul celorlalți.
Organizatorul pune la dispoziția participanților la eveniment transportul către și de
la eveniment, printr-o firmă specializată de transport. Organizatorul nu poate fi
ținut responsabil de daune întâmplate pe durata transportului. Punctele de plecare
sunt următoarele: Bucuresti -Fundatia Lowendal (ora 16:00), Slobozia -Parcare
Kaufland (ora 16:30), Buzau -Parcare XXL (16:30), Ramnicu Sarat - Parcare Kaufland
(16:00). Orele de plecare vor fi confirmate cu maxim două zile înainte de eveniment.
Este strict interzisă vânzarea sau cumpărărea invitaţiilor şi vânzarea sau
cumpărarea biletelor la suprapreţ. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice
intrarea la concert a persoanelor care vor fi depistate că desfaşoară astfel de
activităţi şi de a confisca invitaţiile, respectiv biletele, aflate în posesia acestora. De
asemenea, organizatorii roagă publicul să se adreseze echipei de securitate sau
reprezentanţilor organizatorilor în cazul în care sesizează nereguli. Se recomandă
cu fermitate achiziţionarea biletelor doar din punctele autorizate.
În toate cazurile neprevăzute de acest regulament, măsurile necesare vor fi luate de
organizator.
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