ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Σημειώσεις σχετικά με την επιλογή θέσεων
Όροι αγοράς και χρήσης εισιτηρίων

Σημειώσεις σχετικά με την επιλογή θέσεων

Για την τήρηση των υγειονομικών οδηγιών και για την ασφάλεια των θεατών και του προσωπικού του φεστιβάλ
ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

•

Όλος ο χώρος είναι διαμορφωμένος μόνο για καθήμενους και οι θέσεις που είναι προς χρήση είναι
οριοθετημένες.

•

Οι θέσεις προς χρήση έχουν χωριστεί σε ομάδες των δυο συνεχόμενων θέσεων, με υποχρεωτικό
ενδιάμεσο κενό χώρο μιας θέσης μεταξύ δυο δυάδων.

•

Σε περίπτωση προσέλευσης άνω των 2 ατόμων που προσέρχονται μαζί, η κατανομή των ατόμων στις
θέσεις θα πρέπει να γίνει ανά δυο – δεν μπορεί να υπερβαίνουν οι συνεχόμενες σε χρήση θέσεις τις
δυο.

Επιπλέον σημειώστε

•

Οι θεατές κατά την προσέλευση στο φεστιβάλ θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της ταξιθεσίας
για την αναζήτηση των θέσεων (αριθμημένων ή γενικής εισόδου σε χρήση) και την ομαλή προσέλευσή
τους.

•

Ο διοργανωτής της εκδήλωσης έχει το δικαίωμα να μετακινήσει θεατές σε άλλες θέσεις αν αυτό
επιβάλλεται για να τηρηθούν οι υγειονομικοί κανόνες.

•

Οι θεατές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπευθύνων του χώρου.

•

Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά την προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση από τον χώρο
της εκδήλωσης.

•

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αγοράς των εισιτηρίων για να ενημερωθείτε έγκαιρα
για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την κράτησή σας και την προσέλευση στην παράσταση.

Όροι αγοράς και χρήσης εισιτηρίων

Ο αγοραστής του εισιτηρίου αποδέχεται ανεπιφύλακτα ταυτόχρονα με την αγορά του, τους όρους του παρόντος
όπως περιγράφονται παρακάτω. Η αγορά αυτού του εισιτηρίου παρέχει στον αγοραστή του εισιτηρίου το
δικαίωμα να παρακολουθήσει τη συναυλία μόνο εάν αποδεχθεί και τηρήσει τους παρακάτω όρους λειτουργίας
του χώρου.
Η αγορά του εισιτηρίου ισχύει μόνο για ένα άτομο και αποκλειστικά και μόνο για την ημερομηνία, εκδήλωση
και θέση για την οποία έχει εκδοθεί, διαφορετικά δεν θα επιτραπεί η είσοδος στον κάτοχο.
Το κάθε εισιτήριο είναι αυστηρά προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται.
Οι θέσεις των πρώτων σειρών είναι αριθμημένων και η θέση που επιλέγεται είναι και η οριστική.
Δεν επιτρέπονται:
- η είσοδος στον χώρο μετά την έναρξη της παράστασης.
- η επιστροφή των εισιτηρίων
- το κάπνισμα στο χώρο των καθήμενων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των συναυλιών.
- η φωτογράφιση, μαγνητοφώνηση και μαγνητοσκόπηση
- η είσοδος σε παιδιά κάτω των 6 ετών στον χώρο των εκδηλώσεων

Η μεταφορά φιαλών (πλαστικών, γυάλινων ή από αλουμίνιο) ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων στις
εγκαταστάσεις του χώρου. Οι θεατές αποδέχονται ότι οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα ή
ζημιές υλικών αντικειμένων που μπορεί να προκύψουν από απρεπή συμπεριφορά του κοινού ή κλοπές ή
φθορές περιουσιακών του στοιχείων από κακόβουλα πρόσωπα
οποιαδήποτε μεταφορά εύφλεκτων υλών.
η κατοχή και χρήση οπτικοακουστικών και φωτογραφικών μέσων (βιντεοσκόπηση, μαγνητοφώνηση ή
φωτογράφηση της εκδήλωσης ή μέρους της), ενώ επιβάλλεται και η πλήρης απενεργοποίηση των κινητών
τηλεφώνων (εκτός αν υπάρξει διαφορετική ανακοίνωση κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της συναυλίας για τη
δυνατότητα λήψης φωτογραφιών μέσω κινητών τηλεφώνων και μόνο για αυτή τη λειτουργία).
Για την είσοδό σας στον χώρο είναι απαραίτητη:
- η επίδειξη των εισιτηρίων σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων
- η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και των απαραίτητων νόμιμα θεωρημένων δικαιολογητικών που
πιστοποιούν την ιδιότητά σας, εάν έχετε επιλέξει εισιτήρια ειδικής εκπτωτικής/μειωμένης τιμής
- Η απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων
Για την ομαλή, ασφαλή και ταχεία είσοδο στον χώρο των εκδηλώσεων συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση του
κοινού.
Δεν προβλέπεται διάλειμμα κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων για λόγους ασφαλείας.
Δεν επιτρέπεται η ακύρωση εισιτηρίου σε καμία εκδήλωση.
Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης λόγω ανωτέρας βίας ενδεικτικά όπως: απεργίες, κυβερνητικές
απαγορεύσεις, ασθένεια καλλιτέχνη κ.λπ., η ΣΑΝΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία, την
ώρα και το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης.
Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός χρόνου και από τα
σημεία που θα ανακοινώνει με σχετική ειδοποίηση του κοινού η ΣΑΝΗ Α.Ε.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα επιστρέφεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή του εισιτηρίου
και όχι οι επιπλέον χρεώσεις ανά εισιτήριο καθώς αυτές αποτελούν αμοιβή παροχής υπηρεσιών οι οποίες έχουν
παρασχεθεί για τη διάθεση εισιτηρίων μέσω της VIVA.GR.
Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδήλωση λόγω κακών καιρικών συνθηκών τα πρώτα σαράντα πέντε (45) λεπτά,
θα υπάρξει ανακοίνωση του διοργανωτή για το χρόνο και τρόπο επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου.
Μετά το πέρας των πρώτων σαράντα πέντε (45) λεπτών, η εκδήλωση θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν τίθεται
θέμα επιστροφής του αντιτίμου. Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης, το αντίτιμο του εισιτηρίου ΔΕΝ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ αλλά το εισιτήριο θα ισχύει για τη νέα ημερομηνία, η οποία ανακοινώνεται από τα Μ.Μ.Ε. και
από το www.sanifestival.gr.
Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων των εκδηλώσεων της ΣΑΝΗ Α.Ε. είναι αποκλειστικά τα εκδοτήριά της, τα
αναφερόμενα σημεία στα ξενοδοχεία του Sani Resort και τα συνεργαζόμενα σημεία προπώλησης στην πόλη της
Θεσσαλονίκης που αναγράφονται στην έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία, η επίσημη ιστοσελίδα της VIVA.GR
και τα συνεργαζόμενα αυτής φυσικά δίκτυα. Ως εκ τούτου, η ΣΑΝΗ Α.Ε. και ο επίσημος πάροχος VIVA.GR,
ουδεμία ευθύνη φέρουν για εισιτήρια τα οποία διατίθενται εκτός των προαναφερθέντων καναλιών και
παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους. Για αγορές εισιτηρίων
μέσω μεταπωλητών εκτός του επίσημου δικτύου, την απόλυτη ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο αγοραστής.
ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ:
Βάσει των σήμερα (τέλη Ιουνίου 2021) ισχυόντων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όλοι οι
θεατές πρέπει να είναι καθήμενοι, οι θέσεις είναι περιορισμένες για να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις
ασφαλείας, η ταξιθεσία γίνεται σε συγκεκριμένες θέσεις, η προσέλευση και η αποχώρηση γίνεται σταδιακά, ενώ
είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής ή μη μάσκας κατά τη είσοδο και έξοδο από τον χώρο, την τοποθέτησή στις
θέσεις αλλά και σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Τα εισιτήρια αριθμημένης εισόδου δεσμεύονται βάσει
πλάνου, ενώ της γενικής εισόδου αντιστοιχούν σε θέσεις ανάλογα με τη σχετική σήμανση του χώρου. Οι κάτοχοι
εισιτηρίων πρέπει να τα έχουν εκτυπωμένα ή σε ηλεκτρονική μορφή για επικύρωση και είσοδο στον χώρο της
συναυλίας κατά την προσέλευση. Όλοι οι θεατές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες του
διοργανωτή για την τήρηση των εκάστοτε ισχυόντων σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

