ΟΛΥ ΜΠΙ Α – Δημοτι κό Μουσι κό Θέατρο Μαρί α Κάλλας
Όροι ει σιτηρί ων
1. Η αγορά του ει σιτηρί ου ι σχύει γι α ένα άτομο και για μί α μόνον εί σοδο και παρέχει στον
κάτ οχό του το δι καί ωμα να παρακολουθήσει την παράστ αση/ συναυλί α μόνο για την ημέρα,
την ώρα και από την συγκεκρι μένη θέση που αναγράφετ αι σε αυτ ό, εάν και εφόσον
αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργί ας και ασφάλει ας, όπως έχουν θεσπι στεί από
τους δι οργαν ωτές και τον χώρο.
2. Έγκυρα εί ναι μόνο τα εισι τήρι α που πωλούντ αι στα επί σημα σημεί α πώλησης.
Απαγορεύετ αι η αντ αλλαγή, μετ απώληση και εν γένει η εμπορί α ει σιτηρί ων. Επίσης,
απαγορεύετ αι η προμήθει α ει σιτηρί ων γι α λογαρι ασμό τρίτ ων στο πλαί σι ο εμπορι κής η
επι χει ρηματι κής δραστ ηρι ότ ητ ας. Οι δι οργαν ωτές ακυρώνουν τα ει σιτήρι α αυτά.
3. Απαγορεύετ αι η μετ αφορά γυάλι ν ων φι αλ ών, εύφλεκτ ων υλι κών ή άλλ ων επι κίνδυν ων
αντι κει μέν ων στις εγκατ αστάσει ς του χ ώρου. Ο κάτοχος του ει σιτηρί ου αποδέχεται ότι οι
δι οργαν ωτές καθώς και το προσωπι κό φύλαξ ης της παράστ ασης/συναυλί ας θα έχει
δι καί ωμα ελέγχου όλ ων τ ων παραπάν ω.
4. Απαγορεύετ αι η εί σοδος εντός του χ ώρου σε άτομα υπό την επήρει α αλκοόλ, ή άλλ ων
ουσι ών, ακόμα και στην περί πτ ωση που εί ναι κάτοχοι ει σιτηρί ου.
5. Η χρήση συσκευών l aser απαγορεύετ αι. Κατ ά την είσοδο στο χ ώρο μπορεί να γί νετ αι ο
σχετι κός έλεγχος και εφόσον βρεθούν αντι κεί μενα που μπορούν να χρησι μοποι ηθούν γι α
το σκοπό αυτ ό, θα απαγορεύετ αι η εί σοδος. Άτομα εντός του χ ώρου του θεάτρου που θα
κάνουν χρήση συσκευών l aser θα απομακρύνοντ αι χ ωρί ς αποζ ημί ωση.
6. Απαγορεύετ αι η με οποι οδήποτε μέσο και τρόπο βιντεοσκόπηση και μαγνητοφώνηση
τ ων παραστ άσε ων / συναυλι ών ή μέρους αυτ ών, καθώς και η φωτ ογράφηση. Κατ ά την
εί σοδο στον χ ώρο μπορεί να γί νετ αι ο σχετι κός έλεγχος και εφόσον βρεθούν αντικεί μενα
που μπορούν να χρησι μοποι ηθούν γι α το σκοπό αυτ ό, θα απαγορεύετ αι η εί σοδος.
7. Ο κάτοχος του ει σιτηρί ου αποδέχετ αι ότι: ( α) εί ναι αποκλει στι κά υπεύθυνος γι α την
προσωπι κή του ασφάλει α, καθώς και γι α την ασφάλεια τυχόν ανηλί κων τα οποί α συνοδεύει
και ( β) οι δι οργαν ωτές δεν φέρουν ευθύνη γι α οποι αδήποτε κατ αστροφή, περι ουσι ακή
ζημι ά, τραυματι σμό ή απώλει α ζ ωής που τυχόν λάβει χ ώρα γι α οποι αδήποτε αι τία στο
πλαί σι ο της εκδήλ ωσης.
8. Εί ναι απαραί τητη η επί δειξη ταυτότ ητ ας ή αντί στοιχου εγγράφου, κατ ά την είσοδο στο
χ ώρο, γι α φοι τητές, νέους έ ως 25 ετ ών, πολυτέκνους, ανέργους και άν ω τ ων 65 ετ ών, οι
οποί οι εκδί δουν μει ωμένο ει σιτήρι ο.
9. Οι πόρτες ανοί γουν το νωρί τερο μί α ώρα πρι ν την έναρξ η, εν ώ μετ ά την έναρξη της
παράστ ασης/συναυλί ας η εί σοδος επι τρέπετ αι μόνο στ ο δι άλει μμα εφόσον αυτό
προβλέπετ αι.
10. Το προσωπι κό ταξι θεσί ας/ ασφαλεί ας βρί σκετ αι στον χ ώρο με σκοπό να εξ ασφαλί σει
την εξυπηρέτ ηση και ασφάλει α του κοι νού γι α την ομαλή δι εξ αγ ωγή της παράστασης
συναυλί ας. Το κοι νό οφεί λει να συμμορφώνετ αι στι ς υποδεί ξει ς του προσωπι κού

ταξι θεσί ας/ ασφαλεί ας και τ ων εκπροσώπων τ ων δι οργαν ωτ ών, και να μην δι στ άσει να
έρθει σε επαφή μαζί τους εφόσον παραστεί ανάγκη.
11. Η κατοχή αυτ ού του εισι τηρί ου δεν δί νει το δι καίωμα στον κάτοχό του να λάβει από το
μπαρ - κυλι κεί ο οποι οδήποτε ποτό ή αναψυκτι κό χ ωρί ς πληρωμή. Η κατ ανάλ ωση από το
μπαρ - κυλι κεί ο εί ναι προαι ρετι κή.
12. Απαγορεύετ αι το κάπνισμα και η ει σαγ ωγή και κατανάλ ωση τροφών και ποτών μέσα
στ ο χ ώρο του θεάτρου.
13. Οι δι οργαν ωτές δι ατηρούν το δι καί ωμα της αλλαγής ημερομηνί ας, ενημερώνοντ ας το
κοι νό σχετι κά από τα Μέσα Μαζι κής Ενημέρωσης. Στην περί πτ ωση αυτ ή τα ει σιτήρι α δεν
επι στρέφοντ αι, αλλά ι σχύουν ως έχουν.
14. Οι δι οργαν ωτές δι ατηρούν επί σης το δι καί ωμα αλλαγής του προγράμματ ος της
παράστ ασης / συναυλί ας ή ακύρωσης αυτ ής. Σε περί πτ ωση ακύρωσης της παράστασης /
συναυλί ας το κοι νό θα ενημερωθεί το συντομότερο δυνατ ό από τα ΜΜΕ. Σε περί πτ ωση
ακύρωσης της παράστ ασης / συναυλί ας γι α οποι ονδήποτε λόγο, τα ει σιτήρι α θα
εξ αργυρώνοντ αι εντός ορισμένου χρόνου από τα σημεί α που θα ανακοι ν ώνοντ αι στα Μέσα
Μαζι κής Ενημέρωσης.
15. Σε περί πτ ωση απεργί ας, κυβερνητι κών απαγορεύσε ων, κακ ών και ρι κών συνθηκ ών και
γενι κά κάθε συμβάντ ος πέραν του ευλόγου ελέγχου των δι οργαν ωτ ών, που προκαλεί
παρακ ώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου της παράστ ασης / συναυλί ας, οι
δι οργαν ωτές δι ατηρούν το δι καί ωμα να αλλάζ ουν την ημερομηνί α και την ώρα διεξ αγ ωγής
της. Στην περί πτ ωση αυτ ή τα ει σιτήρι α δεν επι στρέφοντ αι, αλλά ι σχύουν ως έχουν. Σε
περί πτ ωση δι ακοπής της παράστ ασης / συναυλί ας, για τους αν ωτέρω λόγους, 45
τουλάχι στον λεπτ ά μετ ά την έναρξ ή της, η παράστ αση / συναυλί α θε ωρεί ται ολοκληρωμένη
και δεν επαναλαμβάνετ αι, ούτε επι στρέφοντ αι χρήματα.
16. Μέρη της παράστ ασης / συναυλί ας πι θανά να βι ντεοσκοπούντ αι / μαγνητοσκοπούντ αι.
Μέ λη του κοι νού που θα εμφανίζ οντ αι σε αυτ ά, δε θα έχουν καμί α απαί τηση από τους
δι οργαν ωτές ή από οποι ονδήποτε αντλεί δι και ώματ α από τη βι ντεοσκόπηση /
μαγνητ οσκόπηση.
17. Οι δι οργαν ωτές δεν δύναντ αι και δεν υποχρεούνται να αντι κατ αστ ήσουν κλεμμένα ή
χαμένα ει σιτήρι α. Το παρόν ει σιτήρι ο δεν ακυρώνετ αι, δεν επι στρέφετ αι και δεν
εξ αργυρώνετ αι σε περί πτ ωση μη προσέλευσης του θεατ ή στην παράστ αση / συναυλί α ή σε
περί πτ ωση μετ αμέλει άς του.
18. Οι θεατές πρέπει να φυλάσσουν το απόκομμα του ει σιτηρί ου τους μέχρι το τέλος της
παράστ ασης / συναυλί ας.
19. Φοι τητές, παι δι ά άν ω των 8 ετ ών και νέοι ως 25 ετ ών έχουν την ευκαι ρί α να
προμηθεύοντ αι τα αδι άθετα ει σιτήρι α με 50% έκπτ ωση την ημέρα της
παράστ ασης/συναυλί ας από τις 18: 00. Ο αρι θμός τ ων ει σιτηρί ων που θα δι ατί θεντ αι
ποι κί λλει ανάλογα με την εκάστ οτε δι αθεσι μότ ητ α, και αφορά αποκλει στι κά τις παραγ ωγές
του ΟΠΑΝΔΑ. Δεν ι σχύει στις παραγ ωγές άλλ ων φορέων ή στι ς συμπαραγ ωγές του ΟΠΑΝΔΑ

με άλλους φορεί ς.

20. Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συμφωνί α του θεατ ή με τους δι οργαν ωτές, τους
οποί ους ο κάτοχος του ει σιτηρί ου αποδέχετ αι ανεπι φύλακτ α. Γι α οποι αδήποτε πρόσθετ η
πληροφορί α ή δι ευκρί νι ση μπορεί τε να καλείτε στο τηλέφωνο 210 – 3642540.

