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1. DISPOZIȚII GENERALE
Prezentul Regulament (“Regulamentul”) se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea
Festivalului Open Air Blues Festival Brezoi – Ediția 2021 (în cele ce urmează “Festivalul”) și conține
prevederile pe care fiecare participant al Festivalului se obligă sa le respecte.
Prin cumpărarea unui bilet sau prin participarea la Festival, Participantul declară că a citit, înțeles și
se obligă să respecte Regulamentul.
Festivalul se desfășoară în perimetrul special amenajat din Parcul Central, Brezoi (“Locația”).
Locația cuprinde și o zonă de camping destinată instalării corturilor/rulotelor de către Participanți.
Regulamentul se poate accesa online la adresa: https://www.brezoiblues.ro/ro și va fi afișat în format
printat în zona de acces a Festivalului.
Organizatorul are și își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament, în orice
moment, fără notificare prealabilă către Participanți și/sau deținătorii de bilete de camping și fără vreun
drept de compensare pentru aceștia și/sau alte terțe părți. Cu excepția cazului în care este prevăzut
altfel în cadrul acestora, Regulamentul modificat/modificările la Regulament, intră în vigoare la data
publicării pe Site. Organizatorul precizează, pentru evitarea oricărui dubiu, faptul că Regulamentul poate
fi modificat inclusiv după cumpărarea Biletului, și chiar și imediat înainte de începerea Festivalului sau în
timpul Festivalului.
Organizatorul recomandă Participanților și deținătorilor de bilete de camping să monitorizeze
periodic eventualele modificări ale prezentului Regulament, Participanții și deținătorii de bilete de
camping fiind exclusiv răspunzători pentru monitorizarea acestora.
2. DEFINIȚII:
Pe parcursul folosirii lor în prezentul document, termenii definiți au semnificația convenită, cu
excepția cazului în care sunt altfel definiți în cuprinsul prezentului document:

2.1. Bilet: un certificat emis în orice formă (pe suport de hârtie sau în formă electronică), bilet
de o zi, abonament sau invitație prin care se atestă calitatea de Participant în cadrul Festivalului. Prin
achiziționarea Biletelor, cumpăratorii se obligă să respecte prezentul Regulament, regulile de acces la
Festival precum și, în general, orice alte reguli de participare care îi sunt aduse la cunoștință prin diverse
mijloace, inclusiv prin intermediul Site-ului Festivalului.
2.2. Organizator: ABY STAGE EVENTS, CUI RO37702624, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J38/582/2017, cu sediul în Municipiul Rm. Valcea, str. Calea lui Traian, nr. 158A, Complex Nord
parter, judetul Valcea, în parteneriat cu UAT ORAȘ BREZOI, județul Vâlcea, cu sediul în Brezoi, str.
Lotrului 2, Brezoi 245500 și ASOCIAȚIA MENTOR ROCK, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian,
nr.158A, județul Vâlcea, CIF 17527502.
2.3. Participanți: cumpărătorul Biletului sau posesorul Invitației, persoana căreia i se permite
accesul la Festival ca urmare a deciziei Organizatorului – respectiv minorul sub 13 ani, persoana cu
dizabilități certificate, însoțitorul legal al acesteia (și care este în măsură să prezinte calitatea sa de
însoțitor al persoanei cu dizabilități în mod legal și poate aduce proba netăgăduită a acestei dobândiri),
Vizitatorul precum și orice alți participanți autorizați la Festival, cum ar fi dar nu limitat la angajații
(personalul) Organizatorului, angajații (personalul) Partenerilor Festivalului, voluntari, pază și protecție,
personalul ambulanțelor, reprezentanți ai jandarmeriei, poliției, angajații de la salubritate, sunetiștii,
tehnicienii, artiștii și echipele acestora.
2.4. Participanți Neautorizați: persoană fizică care participă la Festival fără a avea dreptul valabil
de a intra, inclusiv persoana care obține o brățară în schimbul unui Bilet dobândit în mod ilegal sau terțul
care participă la Festival cu o astfel de brățară.
2.5. Partenerii Festivalului: operatorii economici sau orice persoană fizică/juridică ce desfășoară
activități comerciale independente în cadrul Festivalului, în baza unei relații contractuale cu
Organizatorul.
2.6. Produs: bunurile ce pot fi achiziționate de la Organizator sau Partenerii Festivalului în cadrul
Festivalului sau în legătură cu acesta, fie gratuit fie cu plată.
2.7. Serviciu: orice serviciu pus la dispoziție de Organizator sau Partenerii Festivalului în cadrul
Festivalului sau în legătură cu acesta fie gratuit fie cu plată.
2.8. Terții: persoane fizice și juridice, altele decât Organizatorul și Participanții, inclusiv
Participanții Neautorizați.
2.9. Vizitatori: persoană fizică care are dreptul de a intra și participa la Festival (cum ar fi dar nu
limitat la presă, etc)
Prin participarea la Festival, Participanții, Participanții Neautorizați, Parteneri Festivalului,
Vizitatorii se supun prezentului Regulament.

3. BILETE. INVITAȚII. BRĂȚĂRI
Prin cumpărarea Biletelor (Abonamentelor) fiecare Participant își asigură dreptul de a participa la
Festival, cu obligația de a își cunoaște drepturile și obligațiile din cadrul acestuia.

Biletele, Abonamentele și Invitațiile garantează Participanților accesul în cadrul Festivalului la
toate scenele Festivalului după cum urmează:
-

Biletele de o zi – garantează accesul Participantului la toate scenele Festivalului, în ziua
respectivă
Abonamentele - garantează accesul Participantului în cadrul Festivalului pe toată durata
desfășurării acestuia
Invitațiile – garantează accesul Participantului în cadrul Festivalului pe toată durata acestuia sau
pentru o anumită zi, fiind asimilată Biletelor/Abonamentelor în ceea ce privește drepturile
garantate Participanților.

Toate Biletele puse în vânzare pentru Festival sunt de tipul Abonament pentru întreaga perioadă
a Festivalului, respectiv 20 iulie 2021 – 25 iulie 2021.
În cazul în care Abonamentele emise (disponibile) nu se epuizează până la data de 1 iulie 2021,
Organizatorul își rezervă dreptul de a pune în vânzare Bilete de o zi.
Dacă Abonamentele se vor epuiza până la data de 1 iulie 2021, Festivalul va fi considerat sold
out și nu vor fi emise de Organizator Bilete de o zi sau Abonamente.
Fiecare Bilet de o zi/Abonament asigură accesul unei singure persoane în Festival.
Pachetul promoțional „Love is the Baddest Blues” (“Campania”), care, în conformitate cu
regulamentul campaniei, se referă la 2 Abonamente achiziționate la preț promoțional, cumpărate de pe
platformele de ticketing online iabilet.ro și ambilet.ro condiționează posesorii de prezentarea în același
timp a celor 2 persoane care vor avea acces în baza acestuia, deoarece Biletul de o zi/Abonamentul se va
scana o singură dată pentru persoanele, beneficiare ale promoției din cadrul campaniei „Love is the
Baddest Blues”.
Fiecare locație din perimetrul Festivalului are o capacitate limitată, iar accesul poate fi temporar
restricționat pentru a răspunde tuturor normelor de siguranță în vigoare.
Este strict interzisă transmiterea sau postarea seriilor unice ale Biletelor și/sau Abonamentelor
pe rețele de socializare sau alte website-uri de acest fel.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor participanți la Festival, atât anterior
cât și pe întreaga durată a Festivalului. Biletele achiziționate pentru participarea la întreaga zi de
eveniment cât și abonamentele, oferă acces Participantului în perimetrul Festivalului și nu la un anumit
spectacol/ sau artist.
Biletele nu sunt vândute direct de către Organizator, iar plata acestora nu este procesată direct
Organizator.
Biletul prin care se autorizează participarea la Festival este vândut prin platformele de ticketing
online entertix.ro, iabilet.ro, eventim.ro și ambilet.ro în calitate de Parteneri ai Festivalului (prin
cesionarea acestui drept de către Organizator).
Toate Plățile se fac prin entertix.ro, iabilet.ro, eventim.ro, ambilet.ro în calitate de Parteneri ai
Festivalului. Organizatorul garantează doar valabilitatea Biletelor vândute prin platformele de ticketing
entertix.ro, iabilet.ro, eventim.ro și ambilet.ro și prin rețelele acestor Parteneri ai Festivalului.

Taxele si comisioanele aplicate prețului comunicat de Organizator pot varia de la o platformă de
ticketing la alta.
Informații suplimentare cu privire la condițiile detaliate aplicabile cumpărării de
Bilete/Abonamente online sau în format fizic vor fi furnizate de platformele de ticketing în momentul
achiziționării Biletelor/Abonamentelor.
Cumpărătorul va primi informații din partea platformelor de ticketing enterix.ro, iabilet.ro,
eventim.ro și ambilet.ro, ca Parteneri ai Festivalului, în special în legătură cu următoarele aspecte: taxele
și comisioanele aplicate prețului stabilit de Organizator, taxele de procesare, plata și metode de
efectuare a plății, facturare, prelucrarea datelor Cumpărătorului și posibilități de rambursare, în măsura
în care acestea există.
Biletele/Abonamentele cumpărate online de la enterix.ro, iabilet.ro, eventim.ro și ambilet.ro, în
calitate de Parteneri ai Festivalului, sunt trimise ca PDF atașat într-un e-mail, pe care fiecare Participant
are obligația să îl imprime și să îl aducă cu el la Festival, sau să prezinte biletul în format electronic (pe
telefon, tableta sau alte dispozitive electronice care permit acest lucru).
Majoritatea clienților platformelor de ticketing enterix.ro, iabilet.ro, eventim.ro și ambilet.ro, în
calitate de Parteneri ai Festivalului, primesc bilete PDF, după ce plata este finalizată cu succes.
Modalitățile de plată și facturare, prelucrarea datelor cu caracter personal și posibilitățile de rambursare
a biletelor, cad în sarcina platformelor de ticketing.
Dacă biletul dvs. nu a ajuns prin e-mail după plasarea comenzii aveți obligația să contactați
platforma de ticketing de la care ați achiziționat biletul și să soluționați această problemă cel târziu cu o
zi înainte de începerea Festivalului. Organizatorul nu este răspunzător în nicio măsură pentru acest gen
de situații, iar în lipsa unui Bilet/Abonament valid, nu va putea fi permis accesul în Festival.
Prețul final achitat de către Cumpărător va fi format din prețul de bază al
Biletului/Abonamentului la care se adaugă, după caz, taxele de administrare și procesare, taxă de timbru
Crucea Roșie, taxe aferente organismelor de gestiune colectivă.
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru taxele de administrare și procesare care pot să
difere
în
funcție
de
platforma
de
ticketing
de
pe
care
este
achiziționat
Biletul/Abonamentul.Organizatorul nu este răspunzător pentru serviciile extra oferite de platformele de
ticketing, în calitate de Parteneri ai Festivalului.
Serviciile adiționale de tipul – Risk Free (în măsura în care există), prin care platforma de
ticketing se obligă să returneze contravaloarea Biletului/Abonamentului, în caz de solicitare și
neprezentare la Festival, în măsura în care cumpărătorul a optat pentru acest serviciu și a achitat taxele
aferente nu sunt opozabile/în sarcina Organizatorului.

4. LIMITAREA RĂSPUNDERII OPEN AIR BLUES FESTIVAL BREZOI
Open Air Blues Festival Brezoi nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de intrare,
având în vedere numărul mare de vizitatori!
Open Air Blues Festival Brezoi recomanda tuturor participanților să vină la Festival cu cel puțin
câteva ore înainte de concertul la care doresc să asiste.

Open Air Blues Festival Brezoi nu acordă nicio garanție în legătură cu posibilitatea de a intra la
Festival la ora dorită sau cu privire la posibilitatea de a participa la timp la concertul dorit sau cu privire la
calitatea distracției, și exclude în mod explicit rambursarea către festivalier a prețului Biletului, acordarea
unei reduceri ulterioare sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură către
festivalier.
În cadrul Festivalului, Organizatorul poate efectua modificări ale programului (artistic, organizatoric,
etc.) în mod unilateral, în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs.
Open Air Blues Festival Brezoi își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta ulterior
Festivalul, Serviciile și Produsele oferite în cadrul Festivalului, la alegerea sa, în funcție de necesități.
Vizitatorii nu au dreptul să ridice pretenții împotriva Open Air Blues Festival Brezoi cu privire la
respectivele modificări, restructurări sau dezvoltări ulterioare.
Prin urmare, Open Air Blues Festival Brezoi nu va garanta Vizitatorului disponibilitatea, conținutul,
calitatea și cantitatea programelor și Serviciilor (cum ar fi evoluția unui anumit artist, faptul că evoluția
unui anumit artist se va ridica la înălțimea așteptărilor Vizitatorului, sau oportunitatea de a participa la
un anumit program artistic și/sau la o anumită locație). Aceste elemente pot prinde contur în funcție de
caracteristicile speciale ale locației, de situațiile extraordinare intervenite și de echipamentele prezente
în cadrul lor (cum ar fi numărul de locuri al unei anumite locații).
Cu toate acestea, Open Air Blues Festival Brezoi va depune toate eforturile pentru a oferi programele
și Serviciile comunicate în prealabil și, dacă oferirea acestora devine imposibilă, pentru a înlocui
programul anulat sau Serviciul comunicat în prealabil cu un alt program sau Serviciu.
Open Air Blues Festival Brezoi nu are obligația să anuleze Festivalul în caz de vreme nefavorabilă,
însă, în cazul în care autoritățile solicită suspendarea sau închiderea Festivalului de către organizator din
motive de caz fortuit sau forță majoră, Festivalul sau o parte a acestuia vor fi anulate/suspendate, iar
Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru festivalieri sau alte terțe părți pentru
închiderea/suspendarea acestuia.
Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și Produse și Servicii în legătură cu
Festivalul care sunt oferite de alți Parteneri Contractuali, și nu de către Open Air Blues Festival Brezoi. În
astfel de cazuri, contractul este încheiat direct între Vizitator și Partenerul Contractual, iar drepturile și
obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Vizitatorului și Partenerului Contractual.
Vizitatorii confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva Open Air Blues Festival
Brezoi în legătură cu Produsele și Serviciile respective sau în legătură cu contractul pentru respectivele
Produse și Servicii. Open Air Blues Festival Brezoi declară, de asemenea, că nu răspunde în niciun fel în
legătură cu Produsele și Serviciile furnizate de Partenerii Contractuali. Vizitatorii pot utiliza Serviciile și
Produsele furnizate de Partenerii Contractuali exclusiv pe riscul propriu. Open Air Blues Festival Brezoi nu
își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea
sau utilizarea unor Servicii și Produse furnizate de Partenerii Contractuali.
Vizitatorii pot intra la Festival exclusiv pe riscul propriu. Open Air Blues Festival Brezoi va răspunde
exclusiv pentru încălcările contractuale intenționate care îi sunt imputabile în mod direct și încălcările
contractuale care pun în pericol sănătatea umană, integritatea sau sănătatea fizică, dacă prejudiciile
respective sunt cauzate exclusiv de Open Air Blues Festival Brezoi și nu ar fi putut fi evitate de Participant
prin depunerea unor diligențe în acest sens, și exclude orice răspundere dincolo de drepturile legale
explicite ale Participanților în legătură cu orice prejudiciu, inclusiv cele care afectează viața umană,
integritatea sau sănătatea fizică sau daunele materiale.

Având în vedere că nu există o relație contractuală între Open Air Blues Festival Brezoi și
Participantul Neautorizat, Open Air Blues Festival Brezoi exclude în mod explicit orice răspundere față de
Participantul Neautorizat și pentru toate pretențiile pe care le poate ridica un consumator.
Obiectele pierdute și găsite pot fi predate la biroul de informații indicat pe hartă. Vizitatorii se pot
interesa în legătură cu obiectele pierdute la același birou.
Vizitatorii și Participanții Neautorizați sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil, cât și a
dreptului penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat Open Air Blues Festival Brezoi, Partenerilor
Contractuali ai acestuia și altor Vizitatori și Terți în cadrul Festivalului sau în legătură cu Festivalul.
Open Air Blues Festival Brezoi nu răspunde de activitățile sau omisiunile ilicite ale oricărui Vizitator,
Participant Neautorizat, animal de companie sau Terț. În cazul În care un vizitator, Participant
Neautorizat, terț produce un prejudiciu, de orice natură, unui alt Vizitator, participant Neautorizat sau
Terț, acesta din urmă trebuie să se îndrepte cu orice fel de acțiune împotriva persoanei culpabile, pentru
repararea prejudiciului, iar nu împotriva Open Air Blues Festival Brezoi.
Open Air Blues Festival Brezoi nu răspunde pentru niciun prejudiciu care poate să apară în afara
Zonei Festivalului sau pe drumul spre sau de la Zona Festivalului, deoarece Open Air Blues Festival Brezoi
poate fi ținut răspunzător exclusiv pentru prejudiciile apărute în Zona Festivalului, în cazul în care sunt
întrunite condițiile prevăzute în prezentul Regulament pentru angajarea răspunderii Open Air Blues
Festival Brezoi.
Dacă orice Produse sau Servicii sunt disponibile pentru Vizitator după ora de închidere a Festivalului,
atunci, începând de la momentul respectiv, Vizitatorul poate achiziționa sau utiliza aceste produse
exclusiv pe propria răspundere.
Open Air Blues Festival Brezoi are dreptul de a înceta cu efect imediat relația juridică cu Participantul
(având Bilet sau Brățară) care a încălcat orice prevedere a prezentul Regulament în legătură cu Festivalul.
Într-un astfel de caz, Open Air Blues Festival Brezoi poate invalida Biletul Participantului sau îi poate
scoate Brățara, iar Participantul va fi obligat să părăsească Festivalul. De asemenea, Open Air Blues
Festival Brezoi își rezervă dreptul a refuza achiziționarea unui nou bilet de către festivalierul respectiv, pe
toata durata desfășurării festivalului.
Pe lângă încetarea imediată a relației juridice cu Participantul, Open Air Blues Festival Brezoi are
dreptul să impună respectivului Vizitator sau Participant Neautorizat o interdicție parțială (aplicabilă în
legătură cu unul sau mai multe Festivaluri) sau totală (aplicabilă în legătură cu toate Festivalurile
organizate de Open Air Blues Festival Brezoi sau de Partenerii acestuia) de participare pentru o anumită
perioadă de timp.
Participantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz de
vătămare, accident sau boală pe durata Festivalului și exonerează complet de răspundere pe Open Air
Blues Festival Brezoi și toate persoanele care participă la acordarea tratamentului medical respectiv
pentru orice astfel de acțiuni.
În Zona Festivalului se vor asigura în regim de continuitate servicii de prim ajutor și asistență
medicală. Open Air Blues Festival Brezoi nu este responsabil pentru modul în care se acordă aceste
servicii.
În cadrul Festivalului se vor desfășura diverse jocuri de lumini de mare intensitate și efecte
pirotehnice care pot dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. Participanții care suferă de boli psihice,

fizice și care pot fi afectați în vreun fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate,
efecte speciale sonore sau orice alte asemenea, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe
care le-ar putea suferi. De asemenea, Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru eventualele
prejudicii sau vătămări care s-ar putea ivi în urma unor focuri de artificii. Participanții își asumă întreaga
responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere fizic/psihic la diverse activități din
cadrul Festivalului. IMPORTANT! Recomandăm efectuarea unor controale medicale de specialitate
înainte de a participa la activități care necesită un nivel de efort crescut. Open Air Blues Festival Brezoi
nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru: orice fel de prejudiciu (direct sau indirect)
cerezultă din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a informației prezentate pe Site în legătură cu
Festivalul; orice tip de erori sau omisiuni în conținut ce pot genera prejudicii. Open Air Blues Festival
Brezoi fără nicio notificare prealabilă, poate șterge, modifica sau adăuga orice informație pe Site,
suspenda orice activitate pe Site, iar în cazul în care se fac referiri la alte siteuri Open Air Blues Festival
Brezoi nu garantează și/sau confirmă sub nicio formă tipul de informație care poate fi găsit pe aceste
site-uri.
Open Air Blues Festival Brezoi nu este responsabil nici pentru comentariile afișate de către utilizatori
pe Site. Orice informație, date, text, fotografii, grafică etc. conținute pe Site sunt responsabilitatea acelei
persoane/entități de la care provine. În aceste condiții Open Air Blues Festival Brezoi nu poate garanta
conținutul Site- ului incluzând, dar nelimitându-se la, informații trunchiate, incomplete sau greșite sau
pentru orice consecințe ale utilizării acestora.
Open Air Blues Festival Brezoi nu oferă garanții, de nicio natură cu privire la faptul că Site-ul va
funcționa neîntrerupt, sigur și fără erori de orice fel. Site-ul poate fi întrerupt de către proprietar sau
administratori în orice moment fără nicio notificare prealabilă şi fără niciun fel de pretenție de orice fel
din partea utilizatorilor acestuia.
În cazul anulării Festivalului din motive ce țin de culpa exclusivă a Organizatorului, Partenerii
Contractuali de pe site-ul cărora Cumpărătorii au achiziționat Biletele vor rambursa prețul biletelor plătit
de Cumpărător în termen de 90 de zile de la data la care s-a anunțat anularea.
Contravaloarea biletelor achiziționate nu va fi restituită în situația anulării Festivalului de către
Organizator din cauze care intră sub incidența forței majore sau a cazului fortuit. Prin forță majoră sau
caz fortuit se înțelege orice eveniment extern și imprevizibil cum ar fi, dar fără a ne limita la: furtuni,
amenințări sau risc de atac terorist, acte ale autorităților publice, fie legitime sau nu, epidemii, pandemii,
accident, explozii, incendii, inundații, ploi torențiale, cutremur, conflicte sociale, scurtcircuit major, risc
ridicat de afectare a sănătății sau orice alte cazuri care nu pot fi prevăzute sau înlăturate prin diligențe și
prudență de către Organizator.
Mutarea locului de desfășurare a evenimentului în aceeași arie geografică nu reprezintă motiv
pentru returnarea contravalorii biletelor.
Datele de desfășurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forță
majoră sau caz fortuit fără nicio obligație de rambursare a prețului biletelor către Cumpărător.
Dacă evenimentul este reprogramat din cauze ce țin exclusiv de voința Organizatorului,
contravaloarea biletului poate fi returnată, dar cererea de returnare a contravalorii trebuie trimisă către
punctul de vânzare de la care a fost achiziționat biletul în termen de maxim 30 de zile de la data anulării
evenimentului pentru care a fost achiziționat sau cel târziu la data la care cumpărătorul ar fi trebuit sa
participe la Festivalul pentru care și-a achiziționat inițial Biletul.

În toate situațiile, se va returna numai contravaloarea biletului și numai pentru biletele intacte,
nedeteriorate, iar contravaloarea comisioanelor de emitere bilete, de tipărire, distribuție sau orice alte
taxe și comisioane care nu pot fi recuperate de Organizator.

5. ACCESUL ÎN FESTIVAL SI ÎN ZONA DE CAMPING
Participanții au obligația ca pe lângă Bilet/Abonament/Invitație să aibă asupra lor acte de identitate.
Verificarea valabilității Biletului/Abonamentului/Invitației va fi efectuat de reprezentanții/angajații
Organizatorului, care utilizează infrastructura și personalul propriu.
Accesul în Locație este permis începând cu data de 19.07 pentru zona de camping, respectiv 20.07
pentru Festival, conform programului zilnic anunțat.
Fiecare deținător de Bilet/Abonament/Invitație valid/ă, care s-a prezentat la intrarea în Locația
Festivalului și a fost supus controlului de securitate primește o Brățară (a cărei culoare este diferită
pentru Participanții minori) și este obligat să o poarte permanent pe toată durata de desfășurare a
Festivalului atât în Locație cât și în zona de camping. Brățările sunt netransmisibile.
Organizatorul poate inspecta Brățările la intrare, la ieșire și pe întreg perimetrul de desfășurare al
Festivalului, pe toată durata Festivalului.
Participantul/Vizitatorul este pe deplin răspunzător pentru orice deteriorare sau pierdere a Brățării.
Brățările deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de închidere a fost deschis, cele
având un diametru mai mare decât încheietura purtătorului sau la care s-a intervenit în orice fel, NU sunt
valabile, iar organizatorii își rezervă dreptul de a reține astfel de brățări, de a refuza accesul persoanelor
în Festival și de a reclama situația autorităților competente. Organizatorul nu va înlocui brățările
deteriorate sau pierdute decât în măsura în care Participantul poate face dovada achiziționării biletului
corelat cu acea brățară în mod legal.
Participanții care nu pot face această dovadă își pierd dreptul de a se afla în Zona Festivalului, fiind
excluși din acesta.
Accesul în Locație și accesul la Festival se face exclusiv pe la intrarea special amenajată, după ce s-a
verificat valabilitatea Biletelor/Abonamentelor/Invitațiilor și s-a înmânat Brățara Participantului.
Vizitatorii și personalul Organizatorului și Partenerilor Festivalului se vor supune acelorași regulide de
securitate.
Pentru accesul în zona de camping din Locație se achiziționează bilete speciale, separat
deBiletele/Abonamentele de Festival. Fiecare persoană trebuie să aibă bilet de acces în zona de camping.
Există două tipuri de bilete de camping: bilete de acces cu rulota și bilete de acces cu cortul.
Organizatorul nu asigură rulote sau corturi.
Accesul în zona de camping din Locație se va face începând cu Luni 19.07.2021, ora 11:00. Zona de
camping va fi deschisă în intervalul 19 iulie (ora 11:00) – 26 iulie (ora 18:00). Accesul cu mașinile în zona
de camping este interzis. Acestea vor putea fi parcate în spațiul special amenajat, aflat la aproximativ
100 m. Poziționarea corturilor în zona de camping corturi și a rulotelor în zona de camping rulote se va
face exclusiv conform indicațiilor organizatorilor.

În zona de camping vor fi respectarea regulile comunicate pe site-ul organizatorului:
https://www.brezoiblues.ro/ro/camping https://www.brezoiblues.ro/ro/intrebari-frecvente

6. REGULI GENERALE DE ACCES ÎN FESTIVAL
Accesul la Festival se face în limita locurilor disponibile, conform prevederilor legale în vigoare,
prioritate și acces garantat având Participanții cu Abonamente.
Organizatorii pot decide în orice moment sistarea vânzării de Bilete zilnice la casele de bilete ale
Festivalului sau sistarea temporară sau permanentă a accesului în Festival, în situația în care capacitatea
totală a fost atinsă sau în orice altă situație considerată necesară de Organizator sau de către Autorități.
Este interzisă intrarea la Festival cu următoarele obiecte:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Droguri;
Artificii ;
Lasere;
Spray-uri;
Bannere susținute de bețe;
Cuțite, arme, obiecte contondente;
Articole pirotehnice;
Mâncare sau băuturi;
Umbrele voluminoase (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor);
Materiale inflamabile sau explozive;
Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți.

În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu în care vor putea fi aduse
astfel de obiecte și din care fiecare proprietar își poate recupera bunurile în termen de 72 ore, dar nu
mai târziu de prima zi după terminarea Festivalului – ora 10.00 A.M.
După prima zi după terminarea Festivalului ora 10 AM, toate obiectele nerevendicate vor fi predate
emitenților acestora (exemplu: carte de identitate, certificat de naștere etc,. în atenția Poliției, carduri
bancare în atenția băncilor emitente). Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile Participanților
ori pentru eventualele pagube produse acestora.

6.1. REGULI CU PRIVIRE LA MINORI.
Participanții care nu au încă 18 ani împliniți (inclusiv Voluntarii) vor descărca și completa în
mod obligatoriu formularul pentru Declarație de angajament și Consimțământ parental privind
accesul minorului la Festival, anexă la prezentul Regulament.
Accesul minorilor sub 13 ani este gratuit pe toata perioada Festivalului, numai dacă aceștia sunt
însoțiți de un părinte/reprezentant legal sau convențional posesor de bilet valabil și cu respectarea
integrală a prevederilor din Regulament.
Gratuitatea se referă inclusiv la accesul gratuit în zona de camping.

La cererea Organizatorului sau a responsabililor cu securitatea, însoțitorul are obligația să
prezinte certificatul de naștere și/sau un document cu poza minorului și care atestă vârsta minorului.
Este obligatoriu ca un adult să își asume răspunderea pentru minor, în baza declarației-tip
cuprinsă în Anexa la prezentul Regulament fără de care nu va fi permis accesul minorului în Festival,
indiferent dacă are sau nu însoțitor. Organizatorul nu își asumă nicio o răspundere referitor la verificarea
semnăturilor, respectiv la modalitatea de semnare a declarațiilor, aceste aspecte rămânând în
sarcina/răspunderea persoanelor care prezintă declarațiile.
Pe interiorul brățării minorului va fi completat numărul de telefon al adultului însoțitor pentru a
fi utilizat în situațiile de urgență.
Din cauza zgomotului foarte puternic produs în cadrul Festivalului, Organizatorul nu recomandă
prezența în cadrul Festivalului a copiilor sub 7 ani. Este recomandat ca minorii sub 4 ani să poarte căști
antifonice.

6.2. REGULI CU PRIVIRE LA PERSOANELE CU DIZABILITATI.
În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceștia și însoțitorii
acestora beneficiază de gratuitate pentru cele 4 zile de Festival. Pentru a beneficia de gratuitate, adulții
cu dizabilități (sau în cazul minorilor reprezentanții legali ai acestora) trebuie să prezinte în momentul
efectuării accesului în Locația Festivalului, o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă
încadrarea în categoria persoanelor cu dizabilități și gradul de handicap, certificatul de încadrare în
gradul de handicap și cartea de identitate spre verificare.
Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul în festival al persoanelor cu dizabilități care
nu prezintă aceste documente în original, precum și în cazul care reprezentanții Organizatorului au
îndoieli justificate cu privire la valabilitatea sau autenticitatea documentelor prezentate.
Persoanele încadrate în grad de handicap grav își asumă obligația de a veni întotdeauna însoțite
la Festival, din motive de siguranță personală.
Organizatorul recomandă tuturor minorilor și persoanelor cu dizabilități să vină însoțite la
Festival. Însoțitorul persoanei cu dizabilități are acces gratuit în Festival fiind obligat să prezinte
documentele emise de instituția statului care atestă fără drept de tăgadă calitatea sa de însoțitor al
persoanei cu dizabilități.
Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește
minorii sau persoanele cu dizabilități, întreaga răspundere pentru aceștia revenind
minorilor/persoanelor cu dizabilități și/sau părinților/reprezentantului legal sau însoțitorului.
Organizatorul atrage atenția părinților/reprezentantul legal sau persoanelor care exercită
autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor
fi ținuți răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații.
În atenția persoanelor cu probleme locomotorii, care utilizează un scaun rulant pentru
deplasare: doar în anumite zone din cadrul Festivalului sunt prevăzute intrări cu facilități pentru scaun
rulant, acestea fiind marcate pe harta Festivalului.

7. INTERDICȚII ȘI PERMISIUNI. COMPORTAMENTUL PE DURATA FESTIVALULUI
Accesul la Festival impune o ținută decentă și un comportament adecvat, astfel încât toți vizitatorii
să se bucure de o experiență plăcută. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu permite accesul în Festival
celor care refuză controlul de securitate sau persoanelor care sunt suspecte de punerea în pericol a
celorlalți participanți sau a bunei desfășurări a Festivalului. Fiecare Participant/Vizitator este răspunzător
pentru pagubele provocate.
Accesul nu este permis pe role, biciclete, skateboard-uri, hooverboard-uri sau alte obiecte similare.
Participanții care vin cu astfel de mijloace de transport le vor lăsa la porțile de acces în Festival, pe
răspundere proprie, Organizatorul nefiind responsabil de pierderea, distrugerea sau furtul acestora.
Accesul cu animale de companie este permis, în măsura în care acestea nu deranjează alți
Participanți la Festival. Stăpânul animalului de companie își asumă responsabilitatea exclusivă asupra
animalului și a acțiunilor lui pe toate perioada Festivalului și este obligat să semneze și să prezinte
declarația-tip cuprinsă în Anexa la prezentul Regulament.
Animalul de companie trebuie să poarte permanent plăcuța cu datele de identificare a stăpânului.
Nu este permis accesul cu aparate de fotografiat și camere de filmat profesionale sau semiprofesionale sau cu drone.
Organizatorii vor avea o echipa foto-video proprie ce va realiza fotografii și filmări pe toata durata
Festivalului.
Nu este permis accesul în incinta Festivalului cu sticle, umbrele, bagaje voluminoase, selfie stick-uri,
steaguri, laser pointer, lanțuri, bastoane, cu obiecte ascuțite, artizanale sau nu, și nici cu materiale
inflamabile sau pirotehnice sau de altă natură (sprayuri, artificii, fumigene, vuvuzele etc.), cuțite, arme,
obiecte contondente și orice alt obiect care i-ar putea răni pe ceilalți Participanți.
Aceste măsuri sunt luate de Organizator pentru a putea asigura o experiență de Festival cât mai
plăcută, cu vizibilitate bună la scenă, precum și pentru a nu pune în pericol sănătatea și integritatea fizică
a Participanților. Pentru a vă apăra de ploaie, Organizatorul recomandă folosirea pelerinelor special
concepute pentru astfel de evenimente.
Organizatorul poate decide să permită accesul în zona Festivalului persoanelor a căror stare de
sănătate necesita utilizarea unora dintre obiectele menționate și pot face dovada acestui lucru prin
documente emise de medicul specialist sau de familie.
Nu este permis accesul cu apă, mâncare, băuturi răcoritoare sau alcoolice și substanțe interzise.
Organizatorul pune la dispoziția participanților o zonă foarte bine aprovizionată cu o gamă variată de
mâncare și băutură.
În cazul în care asupra persoanei se vor găsi obiecte ilegale sau deținute ilegal vor fi sesizate
organele competente și se vor dispune măsurile necesare. Accesul în Festival este interzis pentru orice
persoană care are asupra sa arme, chiar dacă acestea sunt deținute legal, cu excepția organelor de
Poliție, Jandarmerie aflate în timpul serviciului.
Este interzisă orice formă de activitate economică, comercială, publicitară, demonstrații, mitinguri
de orice natură, împărțirea de pliante în perimetrul Festivalului, fără acordul scris al Organizatorului. În

cazul identificării de astfel de activități, Organizatorul își rezervă dreptul de a evacua din zona respectivă
persoanele în cauză și de a le interzice accesul permanent.

8. OFERTE SPECIALE, TOMBOLE, CONCURSURI
Organizatorul își rezervă dreptul de a desfășura promoții, tombole și concursuri care au ca obiect
bilete de acces la Festival. Acestea se vor desfășura în perioade limitate, în condiții speciale ce vor fi
comunicate prin canalele specifice cu ocazia fiecărei acțiuni de tipul acesta.

9. DESFĂȘURAREA FESTIVALULUI
Din momentul intrării în incinta Festivalului, Participantul/Vizitatorul își asumă și va respecta
întocmai Regulamentul.
Participarea la Festival se face pe proprie răspundere, Participanții declarând că sunt apți din punct
de vedere fizic și psihic. Astfel, persoanele cu afecțiuni psihice sau fizice pentru care zonele aglomerate,
zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale și audio reprezintă risc, își asumă întreaga
răspundere pentru prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la Festival.
Organizatorul va anunța în prealabil orele concertelor din cadrul Festivalului. Orarul poate suferi
modificări din motive independente sau din voința Organizatorului, fără să fie obligatorie notificarea
Participanților și fără ca aceștia să poată solicita repararea unui eventual prejudiciu astfel suferit.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica programul muzical, în sensul programului orar, în
sensul ordinii artiștilor care vor evolua pe scenă și în sensul unor modificări minore în ceea ce privește
artiștii anunțați. În cazul modificării programului muzical, fie din voința Organizatorului, fie din cauza
unor factori externi, Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri sau rambursarea prețului aferent
biletului achiziționat.
Organizatorul nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de intrare la Festival sau cu
disponibilitatea, conținutul, calitatea și cantitatea programelor și serviciilor din cadrul Festivalului, și
exclude în mod explicit rambursarea către Participant a prețului Biletului/Abonamentului sau acordarea
unei reduceri ulterioare sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură, în
acest context.

10. SISTEM DE PLATĂ
Pe perioada Festivalului, în incinta acestuia, achiziționarea de Produse se desfășoară astfel:
Produsele alimentare vor putea fi achiziționate prin plata cash/card direct la comercianții autorizați de
către Organizator (Partenerii Festivalului), ale căror standuri se vor afla în interiorul zonei de Festival.
Băuturile alcoolice și răcoritoare se vor achiziționa prin plata cu jetoane de la barurile din incinta
Festivalului. Jetoanele se achiziționează de la punctele de vânzare special amenajate în acest scop în
interiorul zonei de Festival.

Este interzisă vânzarea de țigări și băuturi alcoolice persoanelor minore. Organizatorul și Partenerii
Festivalului au dreptul de a solicita oricărui Participant prezentarea actului de identitate care să ateste
vârsta.

11. SECURITATE ȘI SĂNĂTATE
Ținând cont de anvergura Festivalului, Organizatorul va lua măsurile corespunzătoare, astfel
încât Participanții să fie informați despre măsurile și activitățile de prevenire și protecție din cadrul Zonei
Festivalului.
Fiecare Participant are obligația de a manifesta un comportament civilizat față de ceilalți
Participanți ai Festivalului.
În măsura în care Organizatorul considera ca un Participant pune în pericol siguranța celorlalți
Participanți sau creează o situație de discomfort pentru aceștia sau se comportă într-o maniera care
afectează buna desfășurare a Festivalului sau atmosfera din Festival, Organizatorul își rezervă dreptul de
a tăia brațara acelui Participant și de a solicita asistența Jandarmeriei sau a firmei de pază pentru a
escorta acel Participant afara din Festival și de a nu îi mai permite accesul acestuia înapoi în Festival.
Agențiile guvernamentale, instițutiile MAI sau alte organisme autorizate pot oferi
Organizatorului un sfat cu privire la accesul unui deținator de bilet și/sau abonament în Festival. În acest
caz, Organizatorul este îndreptățit să refuze intrarea în perimetrul evenimentului a Cumpăratorului, iar
cel din urma nu va avea nici un drept de compensare.
În mod deosebit, în scopul unei bune desfășurări a Festivalului, Participanții au următoarele obligații:
-

-

-

să comunice imediat echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice
situație despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și
sănătatea Participanților;
să aducă la cunoștința echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice fel
de incidente suferite de propria persoană;
să coopereze cu echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, autorităților
competente, voluntarilor, pentru a permite asigurarea unei bune desfășurări a Festivalului,
fără riscuri pentru securitate și sănătate;
să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății și măsurile de aplicare
a acestora;
Participantul care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc echipa de
securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, pentru limitarea și stingerea incendiului,
în caz de incendiu, orice Participant are obligația să acorde ajutor; să respecte legile în
vigoare privind fumatul în spațiile închise (fumatul în spațiile închise din Zona Festivalului
este strict interzis).

12. ÎNREGISTRĂRILE REALIZATE ÎN CADRUL FESTIVALULUI
Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului Festival și poate utiliza imaginile foto și
video, efectuate atât de propriul personal, cât și de participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia
Festivalului.

Vizitatorii iau notă de faptul că Organizatorul, Partenerii Contractuali autorizați de Organizator,
asociații săi, membrii presei, alți Vizitatori și alți Terți pot realiza înregistrări audio și de imagini ale
Festivalului.
Prin urmare, toți Vizitatorii, în virtutea participării lor la Festival, acordă Organizatorului,
permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor. Persoana care
face înregistrările conform regulilor sus-menționate va obține drepturi de folosință transferabile și
exclusive care sunt nerestricționate ca timp, amplasare geografică și formă de utilizare cu privire la
înregistrările Vizitatorilor, orice prezentare a respectivelor imagini trebuind să fie însă în legătură cu
Festivalul.
Open Air Blues Festival Brezoi și persoanele autorizate de Open Air Blues Festival Brezoi au
dreptul nerestricționat de a obține profit, de a utiliza (în special în scopul promovării Festivalului), de a
copia, de a publica, de a difuza public și distribui astfel de înregistrări ale Vizitatorilor, fără a fi necesar să
îi plătească pe Vizitatori pentru aceasta.
Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că Open Air Blues Festival Brezoi poate înregistra
Festivalul, concertele și programele, poate copia înregistrările și le poate distribui prin mijloace
purtătoare de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod și poate face acest lucru în
mod repetat, inclusiv prin informarea publicului cu privire la Festival, concerte și programe, prin mijloace
de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace (de ex. prin YouTube), astfel încât membrii
publicului să poată alege individual locul și ora de acces.
Vizitatorii nu au dreptul, în limitele prevederilor legale, să ridice pretenții împotriva Open Air
Blues Festival Brezoi în legătură cu înregistrările și publicarea lor conform celor prevăzute mai sus.
Vizitatorii au dreptul să realizeze înregistrări audio și de imagini în cadrul Festivalului, dar numai
cu ajutorul unui instrument de înregistrare a sunetelor și imaginilor încorporat într-un dispozitiv de
telecomunicații utilizat în scop personal (de exemplu un telefon mobil sau o tabletă) sau cu un alt
echipament neprofesional.
Vizitatorii nu pot, fără acordul prealabil al Open Air Blues Festival Brezoi, să vândă, să utilizeze în
schimbul unui preț sau să utilizeze gratuit în scopuri comerciale, înregistrările de imagine și voce pe care
le-au făcut, să identifice Vizitatorii care figurează în înregistrările respective fără acordul lor, sau să
încalce drepturile personale ale celorlalți Vizitatori.
Open Air Blues Festival Brezoi, în mod expres, nu răspunde pentru încălcarea regulilor susmenționate de către Vizitatori.
Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/locații cu fotografierea/filmatul interzise. În
caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a confisca aparatul foto / video până la sfârșitul
Festivalului și de a șterge respectivele înregistrări.
Conform Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare,
dreptul de a obține ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor,
dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.
Pentru exercitarea acestor drepturi sau dacă considerați că datele dumneavoastră sunt prelucrate altfel
decât în conformitate cu legislația incidentă aplicabilă puteți adresa o cerere datată și semnată pe
adresa contact@brezoiblues.ro sau vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.

13. DISPUTE
Orice conflict apărut între Organizator și Participanții la Festival se va soluționa pe cale amiabilă. În
cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor va fi supusă spre soluționare instanțelor
judecătorești de la sediul Organizatorului.
Legea aplicabilă este legea româna.

14. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT
În cazuri de forță majoră sau caz fortuit, Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar
anularea Festivalului în situații excepționale fără însă a putea fi ținut răspunzător în vreun fel fata de
Participanți pentru aceste decizii.

15. REORGANIZAREA EVENIMENTULUI
În ipoteza în care evenimentul este anulat sau reprogramat din cauze exterioare care nu țin de
voința, culpa gravă a Organizatorului sau care intră sub incidența forței majore sau a cazului fortuit,
abonamente sau biletele vor putea fi folosite la următoarea ediție a festivalului în cazul anulării sau la
ediția reprogramată în cazul amânării, indiferent dacă reprogramarea se face pentru anul în curs sau
anul următor.
Prin forță majoră sau caz fortuit se înțelege orice eveniment extern cum ar fi, dar fără a ne limita
la: furtuni, amenințări sau risc de atac terorist, hotărâri ale autorităților publice, fie legitime sau
ilegitime, epidemii, pandemii, accident, explozii, incendii, inundații, ploi torentiale, cutremur, conflicte
sociale, scurtcircuit major, risc ridicat de afectare a sănătății populației, decizii ale autorităților sau orice
alte cazuri care nu pot fi prevăzute la momentul anunțării ediției pentru anul următor sau înlăturate prin
diligențe rezonabile și prudență de către Organizator.
Organizatorul își rezervă dreptul să schimbe locul de desfășurare a evenimentului în aceeași arie
geografică în măsura în care consideră că este oportun sau necesar și să notifice cumpărătorii într-o
astfel de ipoteză.

16. SUPRAVEGHERE SI PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL
Pentru motive de securitate, Zona Festivalului este supravegheata de către Parteneri
Contractuali ai Festivalului. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal preluate prin
camerele video de supraveghere are loc oricând vă aflați în incinta festivalului, iar prin participarea la
Festival Participantul vă oferiți explicit acordul pentru aceasta prelucrare. De asemenea, concertele
precum și întregul festival pot fi înregistrate video/foto de partenerii noștri contractuali, în scopuri de
marketing și publicitate, conform celor menționate la cap. 12.

Categoriile de date cu caracter personal procesate, mijloacele, scopurile prelucrării, precum și
întreaga politică a Festivalului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt regăsite în
Politica de Confidențialitate a Festivalului disponibilă la secțiunea Politică de Confidențialitate.
Conform Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare,
dreptul de a obține ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor,
dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.
Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa organizatorilor cu o cerere scrisă, datată și semnată
la adresa contact@brezoiblues.ro
În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate altfel
decât în conformitate cu legislația aplicabilă, vă rugam sa ne contactați la adresa de e-mail
contact@brezoiblues.ro sau vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal. Pentru mai multe detalii legate de prelucrările de date cu caracter personal vă
încurajam să consultați Politica de Confidențialitate.

ANEXA 1
DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ȘI CONSIMȚĂMÂNT PARENTAL PRIVIND
ACCESUL MINORULUI LA OPEN AIR BLUES FESTIVAL BREZOI
Subsemnatul/Subsemnata

_________________________________________________,

domiciliat/ă în județul _______________ localitatea ________________, strada ______________, nr.
_____, identificat/ă cu CI seria ___ nr. _________, având următoarele date de contact: număr de
telefon ___________________, în calitate de
 părinte
 tutore
 împuternicit legal
al minorului/minorei având numele ______________________________, în vârstă de_____ani.
Declar prin prezenta că îmi asum deplina răspundere pentru minor/minoră, permit
participarea acestuia/acesteia la Open Air Blues Festival Brezoi 2021, care se desfășoară în perioada
20-25 iulie în jud. Vâlcea, și îmi asum responsabilitatea pentru orice incident, accident sau vătămare
pe care ar suferi-o minorul/minora din cauza lipsei mele de supraveghere, precum și pentru orice
pagubă sau prejudiciu cauzate de minor/minoră din culpa sa atât Organizatorului cât și oricărei alte
persoane fizice sau juridice participante în cadrul Festivalului. Renunț la orice pretenții financiare sau
de altă natură față de Organizator precum și față de reprezentanții acestuia în cazul în care
minorul/minora ar suferi o vătămare din cauza lipsei de supraveghere în timpul evenimentului.
Declar, de asemenea, că am luat la cunoștință de condițiile impuse de către Organizator,
publicate în Regulamentul Festivalului și mă angajez să asigur respectarea acestora în totalitate.
Declar în mod expres că am luat la cunoștință că accesul în cadrul Festivalului presupune un acord
implicit de a apărea în fotografiile sau filmările realizate de organizatori, parteneri contractuali ai
acestuia, membrii presei și alți participanți și sunt de acord ca imaginile cu minorul, din cadrul
Festivalului să poată fi înregistrate, utilizate, copiate, distribuite și difuzate public, în mod repetat și
nelimitat de timp, în scopuri de marketing și publicitate. Prezentul acord este valabil în condițiile în
care sunt respectate drepturile și libertățile minorului, demnitatea acestuia precum și dreptul la
propria imagine.
Declar că am fost informat în ceea ce privește drepturile persoanelor fizice referitoare la
protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora (GDPR). Totodată îmi exprim
acordul, privind prelucrarea datelor cu caracter personal atât ale subsemnatului cât și ale minorului
aflat sub tutela mea, respectiv: nume, prenume, dată naștere, adresă, vârstă, imagine, de către
organizator cât și de către partenerii contractuali ai acestuia.
DATA

SEMNĂTURA

ANEXA 2
DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ȘI CONSIMȚĂMÂNT AL PROPRIETARULUI ANIMALULUI DE
COMPANIE PRIVIND ACCESUL ACESTUIA DIN URMĂ LA OPEN AIR BLUES FESTIVAL BREZOI

Subsemnatul/Subsemnata

_________________________________________________,

domiciliat/ă în județul _______________ localitatea ________________, strada ______________, nr.
_____, identificat/ă cu CI seria ___ nr. _________, având următoarele date de contact: număr de
telefon ______________________, în calitate de PROPRIETAR Al ANIMALULUI DE COMPANIE,
SPECIE/RASA _______________________________________________________________________
declar prin prezenta că îmi asum deplina răspundere pentru ANIMALUL DE COMPANIE și solicit
permisiunea de a pătrunde în incinta în care se desfășoară Open Air Blues Festival Brezoi 2021 în
perioada 20-25 iulie, în jud. Vâlcea, și îmi asum responsabilitatea pentru orice incident, accident sau
vătămare pe care ar suferi-o orice persoană aflată în această incintă din cauza lipsei mele de
supraveghere, precum și pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzate de ANIMALUL DE COMPANIE
atât organizatorului cât și oricărei alte persoane fizice sau juridice participantă în cadrul Festivalului.
Renunț la orice pretenții financiare sau de altă natură de la Organizator precum și de la
reprezentanții acestuia în cazul în care ANIMALUL DE COMPANIE ar suferi o vătămare în timpul
evenimentului.
Declar că ANIMALUL DE COMPANIE a fost supus anterior datei de 20 iulie 2021 tuturor
procedurilor cerute de legislația sanitar-veterinară, în termenele legale.
Am luat la cunoștință despre nivelul ridicat al volumului sunetului în timpul Festivalului și îmi
asum acest lucru în sensul că nu voi solicita nicio despăgubire, de la nicio persoană, în cazul în care
ANIMALUL DE COMPANIE va suferi vreo afectiune datorată acestui volum ridicat.

DATA

SEMNĂTURA

