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Για την είσοδό σας είναι απαραίτητη η επίδειξη του εισιτηρίου & το
αντίστοιχο παραστατικό (σε περιπτώσεις μειωμένων εισιτηρίων).
Απαγορεύονται: η μαγνητοσκόπηση ολόκληρης ή αποσπάσματος της
συναυλίας, η ακύρωση ή η μεταπώληση εισιτηρίων.
Μετά την αγορά εισιτηρίου (με μετρητά, πιστωτική κάρτα ή μέσω
Internet), καμία αλλαγή, ακύρωση ή επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται
δεκτή.
Δεν απαιτείται αγορά εισιτήριου για παιδιά κάτω των 4 ετών.
Το εισιτήριο αντιστοιχεί σε θέση καθήμενου γι’ αυτό η έγκαιρη
προσέλευση είναι απαραίτητη για την εύρεση καθίσματος.
Δεν επιτρέπεται η χρήση του εισιτηρίου για διαφημιστικούς ή
εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια του διοργανωτή.
Έγκυρα θεωρούνται μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται στα επίσημα
σημεία προπώλησης.
Η αγορά και η κατοχή του εισιτηρίου συνιστάται και στην ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων λειτουργίας και ασφάλειας της συναυλίας, όπως
αυτοί έχουν θεσπιστεί από τους διοργανωτές.
Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο ατόμων υπό την επίδραση αλκοόλ
ή άλλων ουσιών.
Οι θεατές δεν επιτρέπεται να φέρουν κατά την είσοδο μπουκάλα, όπλα,
αιχμηρά αντικείμενα και ότι άλλο θα μπορούσε να αποτελεί κίνδυνο για
την ασφάλεια των θεατών. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα
ελέγχου στην είσοδο για λόγους ασφαλείας.
Το προσωπικό ασφαλείας βρίσκεται στο χώρο προκειμένου
να εξασφαλίσει την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού για την
ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται
στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των
διοργανωτών και να μην διστάσει να έρθει σε επαφή μαζί τους εφόσον
παραστεί ανάγκη.
Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα, ζημιές, ή
απώλειες αντικειμένων.
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής ημερομηνίας και
χώρου, ειδοποιώντας το κοινό από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σε
αυτή την περίπτωση τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται αλλά ισχύουν τα
ήδη υπάρχοντα. Σε περίπτωση ματαίωσης της συναυλίας θα υπάρξει
ανακοίνωση για τον τρόπο εξαργύρωσης των εισιτηρίων.
Σε περίπτωση ακύρωσης της συναυλίας λόγω απεργίας, κυβερνητικών
απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας κ.λπ., οι διοργανωτές διατηρούν το
δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο της
συναυλίας. Στην περίπτωση αυτή οι παρόντες όροι ισχύουν ως έχουν.
Σε περίπτωση ματαίωσης της συναυλίας για λόγους ανωτέρας βίας ή
καιρικών συνθηκών 45 λεπτά τουλάχιστον μετά την έναρξή της, αυτή
θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται ούτε επιστρέφονται
χρήματα.
Οι θεατές οφείλουν να φυλάσσουν το απόκομμα του εισιτηρίου τους
μέχρι το τέλος της συναυλίας και να το επιδεικνύουν στους υπαλλήλους
του θεάτρου ή της διοργάνωσης όποτε τους ζητηθεί.
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Η χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατόχων εισιτηρίων
πραγματοποιείται εντός των πλαισίων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
(GDPR) και ο κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης
ή/και διαγραφής τους.
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα όπως αξιώσουν την ανόρθωση
κάθε ζημίας που προκληθεί σε αυτούς εξαιτίας υπαίτιας παράβασης
των όρων του παρόντος

