„Ezīšfests 2019” noteikumi
Festivāla norises laiks ir no 31.08.2019. plkst. 17:00 līdz 1.09.2019. plkst. 06:00.
Ieeja FESTIVĀLA teritorijā ir vienreizēja, ieejas biļetes maksa - 5 eiro.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja FESTIVĀLĀ bez maksas.

Pametot FESTIVĀLA teritoriju un vēlāk atgriežoties tajā ir jāiegādājas ieejas biļete atkārtoti.
Lai iekļūtu un uzturētos FESTIVĀLA teritorijā, apmeklētājiem jābūt derīgai FESTIVĀLA aprocei. FESTIVĀLA ieejas
aproci var saņemt pie ieejas FESTIVĀLA teritorijā.

FESTIVĀLA teritorijā aizliegts:

-lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.);
-lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas;
-veikt komercdarbību FESTIVĀLA teritorijā, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar FESTIVĀLA organizatoriem;
-veikt jebkādu preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu vai izplatīšanu, iepriekš to rakstiski
nesaskaņojot ar FESTIVĀLA organizatoriem;
-FESTIVĀLA apmeklētājiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, iegādāties alkoholu un cigaretes;
-FESTIVĀLA apmeklētājiem, kuri jaunāki par 16 gadiem (un ieskaitot), laikā no plkst. 22:00 uzturēties
FESTIVĀLA teritorijā bez vecāku vai likumīgu aizbildņu uzraudzības;
-ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību;

FESTIVĀLA teritorijā aizliegts ienest:

-narkotikas;
-pārtikas produktus, alkoholiskus dzērienus, kā arī bezalkoholiskus dzērienus;
-lielgabarīta priekšmetus;
-citus priekšmetus, kas var apdraudēt citu apmeklētāju ērtības vai drošību (piemēram, ieročus, sprāgstvielas,
nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus u.tml.).

FESTIVĀLA organizatori neuzņemas atbildību par:

-traumām, kuras apmeklētāji guvuši FESTIVĀLA laikā;
-personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazudušām vai nozagtām mantām;
-FESTIVĀLA teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti – par to pilnu
atbildību uzņemas pakalpojuma sniedzējs;

FESTIVĀLA organizatoriem ir tiesības:

-bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt FESTIVĀLA programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus;
-neielaist FESTIVĀLA teritorijā vai bez paskaidrojumiem izraidīt no teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība varētu
traucēt FESTIVĀLA norisei un/vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību;
-FESTIVĀLA organizatoriem ir tiesības atteikt pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko
vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus FESTIVĀLA apmeklētājus;
FESTIVĀLA teritorijās esošiem cilvēkiem ir pienākums ievērot visus FESTIVĀLA organizatoru norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar FESTIVĀLA norisi un kārtības nodrošināšanu, arī tādus, kas nav minēti šajos noteikumos, bet
ir darīti zināmi Festivāla norises laikā. Ja netiek ievēroti FESTIVĀLA noteikumi vai jebkuri citi FESTIVĀLA organizatoru norādījumi un rīkojumi, Organizatoram ir tiesības cilvēku izraidīt no FESTIVĀLA teritorijas.
- ieejot pasākumā teritorijā visi apmeklētāji un darbinieki piekrīt visiem iepriekšminētajiem noteikumiem.

