SISEKORRAEESKIRI
Festivali sisekorraeeskirjad on kehtestatud Festivali korraldaja poolt ning on
järgimiseks kõigile Festivali territooriumil viibijatele.
1. Pääs Festivalile
1. Korraldaja jätab endale õiguse valida kliendid.
2. Pääsu Festivalile tagab pilet. Eelmüügist ostetud kahe päeva piletid ja VIP piletid kontrollitakse enne
sisenemist ja vahetatakse piletipunktis käepaela vastu
3. Külastaja on kohustatud piletit/käepaela hoolikalt hoidma
4. Pilet/käepael kaotab kehtivuse, kui see on rikutud või eemaldatud
5. Muud läbipääsurežiimid tagab korraldaja käepael või eriluba.
2. Festivali territooriumile ei pääse isikud, kellel on kaasas:
1. anumad või esemed, mille sisu või purunemine jms. võivad ohustada tema enda või teiste turvalisust
2. Klaastaara. Telklaagrites või parklates on kaasavõetud joogid lubatud ainult plekk- või plasttaaras.
3. mistahes keelatud ained, relvad või muud ohtlikud esemed;
4. kaasavõetud söögid ja/või joogid;
5. pürotehnilised vahendid;
6. Kõlarid, muusikakeskused, partyboxid jm helitehnika;
5. lemmikloomad.
3. Festivali territooriumil:
1. kehtib ajutine liikluskorraldus, mis on tagatud lisa märgistuse ja reguleerijatega;
2. parkimine toimub selleks ettenähtud parklates. Eriload liikumiseks on elanikele ja teenindavale transpordile;
3. parkimine evakuatsiooni teedel on rangelt keelatud;
4. lahtise tule tegemine on Festivalil keelatud;
5. telkimine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades;
6. kehtib öörahu kell 03:00 – 07.00
4. Korraldajal on õigus kõrvaldada Festivale territooriumilt isikud, kes:
1. rikuvad korda (festivalidekoratsioonide puudutamine, kaklus, vargus, keelatud ainete omamine) ;
2. vandaalitsevad;
3. omavad keelatud esemeid;
4. korraldavad ebaseaduslikku müügitegevust (alkohol, narkootikumid, söök, jook, piletid vms).
Festivalilt kõrvaldatud isiku pilet kaotab kehtivuse, ning isik kaotab õiguse Festivalile sisenemiseks.
Samuti ei ole isikul õigust nõuda korraldajalt pileti tagasi ostmist.
5. Külastaja on kohustatud:
1. järgima Festivali sisekorraeeskirju;
2. käituma korrektselt ja järgima üldtunnustatud kõlblusnorme;
3. hoidma puhtust ning panema prügi üksnes selleks ettenähtud
kohtadesse.
6. Külastaja õigused:
1. tunda rõõmu Festivali toimumisest;
2. pöörduda probleemide lahendamiseks korraldava personali poole;
3. esitada ettepanekuid ja pretensioone vastavalt kehtivale korrale.
7. Korraldaja:
Monster Music OÜ
Pärnu mnt 28, Tallinn
info@monstermusic.ee

Sisenedes Festivali territooriumile, loetakse külastaja
Monster Music OÜ poolt esitatud tüüptingiumustega nõustunuks.

