TELKLAAGRI- JA PARKLA SISEKORRAEESKIRI
Telklaagri- ja parkla sisekorraeeskirjad on kehtestatud festivali korraldaja poolt ning on
järgimiseks kõigile territooriumil viibijatele. Parklas ja telklaagris on mehitatud valve.
1. Pääs Telklaagrisse
1. Pääsu Telklaagrisse tagab telklaagri käepael, mis on müügil telklaagri sisepääsu väravas
2. Käepael kaotab kehtivuse, kui see on rikutud või eemaldatud
3. Muud läbipääsurežiimid tagab korraldaja käepael või eriluba
4. Tagamaks kõigi Telklaagri külastajate ohutus, tuleb järgida Telklaagri sissekorraeeskirju.
Eeskirjade vastu eksimine toob kaasa telklaagrist eemaldamise.
2. Telklaagri territooriumil pole lubatud:
1. Karavanid või autosuvilad
2. Suured kõlarid, muusikakeskused ja muu „partybox“ stiilis helitehnika
3. Klaas või muud teravad esemed
4. Gaasiahjud või lahtise tule tegemine. Lubatud on ainult jalgadel söegrill
5. Generaatorid
6. Suured varjualused ja standardist suuremad telgid
7. Koduloomad.
3. Pääs parklasse
1. Pääsu parklasse tagab autopilet, mis on müügil sissepääsu väravas
2. Pilet peab olema nähtaval kohal kogu parkimise aja
3. Muud läbipääsurežiimid tagab korraldaja eriluba.
Parklast väljudes kaotab autopilet kehtivuse.
4. Külastaja on kohustatud:
1. käituma korrektselt ja järgima üldtunnustatud kõlblusnorme
2. hoidma puhtust ning panema prügi üksnes selleks ettenähtud kohtadesse. Külastaja telgi
ja auto ümbrus peab olema 2m raadiuses puhas.
Kehtib öörahu kell 03:00 – 07.00
5. Külastaja õigused:
1. tunda rõõmu
2. pöörduda probleemide lahendamiseks korraldava personali poole
3. esitada ettepanekuid ja pretensioone vastavalt kehtivale korrale.
Tagamaks kõigi Parkla- ja telklaagri külastajate ohutus, on sisekorra eeskirjade järgimine kohustuslik.
Eeskirjade vastu eksimine toob kaasa alalt eemaldamise. Korraldajal on õigus kõrvaldada Festivali
territooriumilt isikud, kes:
1. vandaalitsevad;
2. ei jälgi festivali heakorra (prügi maha viskamine) reegleid;
3. omavad keelatud esemeid;
4. korraldavad ebaseaduslikku müügitegevust (alkohol, keelatud ained, söök, jook, piletid vms).
Telklaagrilt kõrvaldatud isiku pilet kaotab kehtivuse, ning isik kaotab õiguse Telklaagrisse sisenemiseks.
Samuti ei ole isikul õigust nõuda korraldajalt pileti tagasi ostmist.
6. Korraldaja:
Monster Music OÜ
Pärnu mnt 28, Tallinn
info@monstermusic.ee

Sisenedes Telklaagri- ja parkla territooriumile, loetakse külastaja
Monster Music OÜ poolt esitatud tüüptingiumustega nõustunuks.

