IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
5. - 7. jūlijs 2019, Umuri un Ievu līcis, Ķeguma nov.

1. Ja dalībnieks tomēr pēc apmaksas veikšanas nevar ierasties uz festivālu, dalībniekam tiek
atgriezta naudas summa, kas sastāda 50% no iemaksātās naudas summas par dalību festivālā,
ja dalībnieks par to paziņo organizatoram elektroniski uz saulesfestivals@gmail.com līdz
28.06.2019. Savu biļeti var nodot arī citiem cilvēkiem, informējot elektroniski par to festivāla
organizatorus.
2. Līdz ar atrašanos Festivāla norises vietā apmeklētājs piekrīt ievērot Festivāla noteikumus, kā
arī piekrīt, ka Festivāla laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts un viņa attēls var tikt izmantots
komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.
3. Lai apmeklētu Saules festivālu, katram apmeklētājam ir vajadzīga derīga Festivāla ieejas
biļete. Pie ieejas Festivāla teritorijā atradīsies reģistrācijas punkts, kur katra apmeklētāja
biļete tiks pārbaudīta un apmeklētājam tiks izsniegta Festivāla aproce.
4. Pasākuma dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, labsajūtu un atbilstību
izvēlētajai aktivitātei, t.sk., ejot pirtī, peldoties vai piedaloties citās fiziskās aktivitātēs.
Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par traumām, kuras apmeklētāji guvuši Festivāla
laikā.
5. Par nepilngadīgajiem bērniem atbildību uzņemas viņu vecāki vai pilnvarota persona. Atstājot
bērnu pie auklītēm, vecāku pienākums ir pierakstīties, norādīt savu vārdu un
kontaktinformāciju. Bērniem atļauts peldēties un uzturēties ūdens tuvumā tikai vecāku
uzraudzībā.
6. Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku personīgajām mantām, to
bojājumiem vai nozaudēšanu.
7. Dalībniekiem aizliegts lietot vai izplatīt narkotiskās un alkoholiskās vielas, kā arī atrasties šo
vielu ietekmē.
8. Aizskarošas un rupjas leksikas lietošana, rīcība, kas apdraud citu cilvēku drošību, veselību un
īpašumu, festivāla laikā dalībniekam var nozīmēt izraidīšanu no festivāla teritorijas bez dalības
naudas atgriešanas.
9. Ugunskuru ļauts kurt tikai tam paredzētās vietās, organizatori lūdz izmantot atkritumu
tvertnes, nepiesārņot teritoriju un saudzēt dabu.
10. Veselības un individuālu problēmu gadījumā nekavējoties jāvēršas pie kāda no pasākuma
vadītājiem vai Festivāla teritorijā esošās medmāsas.
11. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām griezties pie Festivāla darbiniekiem, kuri centīsies
Jums palīdzēt.

LAI GAIŠS UN SAULAINS FESTIVĀLS!

