REGULAMENT DE PARTICIPARE ȘI ACCES
Bucharest Christmas Market
Ediția a XIV-a
Piața Universității – esplanada cu statui
26 noiembrie – 26 decembrie 2021

1.0.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

I. DISPOZIȚII GENERALE
Scopul „Regulamentului de participare și acces”, denumit în continuare Regulamentul, este
acela de a defini termenii și condițiile de desfășurare a evenimentului „Bucharest Christmas
Market – Târgul de Crăciun București”, denumit în continuare Evenimentul, organizat de
CREART - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului București, în zona delimitată din
Piața Universității (esplanada cu statui), denumită în continuare Spațiul de desfășurare a
evenimentului.
Accesul în cadrul evenimentului este permis exclusiv participanților/persoanelor autorizate
care respectă prevederile prezentului Regulament și care se află în posesia unui
bilet/abonament valabil. În cazul nerespectării dispozițiilor acestuia, organizatorul își
rezervă dreptul de a nu permite accesul în cadrul evenimentului sau, după caz, de a solicita
părăsirea spațiului de desfășurare a acestuia.
Prezentul Regulament a fost întocmit în conformitate cu prevederile legislative pentru
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării
activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.
Prezentul Regulament poate fi consultat pe website-ul www.bucharestchristmasmarket.ro
și prin scanarea QR code-ului afișat la intrarea în eveniment și în spațiul de desfășurare a
acestuia.
În funcție de modificările aduse prevederilor legislative, naționale sau locale, care au stat la
baza întocmirii prezentului Regulament, acesta va fi actualizat ori de câte ori va fi necesar.
De asemenea, organizatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral conținutul
prezentului Regulament, modificările intrând în vigoare ulterior publicării acestuia pe
website-ul www.bucharestchristmasmarket.ro.
Prin achiziționarea unui bilet/abonament sau prin intrarea în spațiul de desfășurare a
evenimentului, cumpărătorii de bilete, participanții sau persoanele autorizate consimt că
au citit în integralitate și au înțeles conținutul Regulamentului, obligându-se să respecte
prevederile acestuia. În situația în care cumpărătorul de bilete achiziționează
bilete/abonamente pentru alte persoane, are obligația de a-i informa despre conținutul în
integralitate al prezentului Regulament, și totodată, trebuie să se asigure că respectivele
persoane au înțeles drepturile și obligațiile pe care le au odată cu însușirea biletului.
1

1.6. Aplicabilitate
Prezentul Regulament se adresează:
a. Participanților la eveniment;
b. Persoanelor autorizate;
c.
Potențialilor cumpărători ai unui bilet/abonament.
II. DEFINIȚII
În sensul prezentului Regulament, termenii folosiți au următoarea semnificație:
2.0. Evenimentul Bucharest Christmas Market – Târgul de Crăciun București reprezintă un
eveniment organizat în aer liber, cu respectarea legislației aplicabile și a măsurilor de
prevenire a răspândirii virusului SARS Cov-2, ce constă în amplasarea unor componente
logistice, elemente de butaforie, decorațiuni și alte instalații luminoase specifice
Sărbătorilor de Iarnă, desfășurat în Piața Universității, esplanada cu statui, într-un spațiu
delimitat și marcat corespunzător, în cadrul căruia se vor desfășura diverse activități
culturale și de recreere, gratuite și/sau cu plată.
2.1. Participant la eveniment înseamnă orice persoană fizică, posesoare a unui
bilet/abonament valabil, care întrunește condițiile de acces la eveniment stabilite prin
prezentul Regulament.
2.2. Persoană autorizată înseamnă orice persoană fizică, căreia organizatorul îi dă dreptul de a
intra în cadrul evenimentului, în baza unei acreditări.
2.3. Potențial cumpărător al unui bilet/abonament înseamnă orice persoană fizică sau juridică
ce intenționează să achiziționeze un bilet/abonament pentru eveniment.
2.4. Persoană neautorizată să participe la eveniment înseamnă orice persoană fizică ce nu
întrunește condițiile de acces la eveniment și/sau nu se află în posesia unui
bilet/abonament valabil sau acreditare, dar care la un moment dat se află în cadrul
evenimentului fără a avea dreptul de a se afla acolo.
2.5. Cumpărătorul biletului/abonamentului înseamnă persoana fizică sau juridică care
achiziționează în nume propriu sau pentru alți participanți biletul/abonamentul pentru
eveniment.
2.6. Bilet/abonament înseamnă un document eliberat de către platforma autorizată de vânzare
bilete, în format electronic sau tipărit, prin care se atestă faptul că o persoană fizică are
dreptul să participe la eveniment, în condițiile respectării prezentului Regulament, în ziua
aleasă sau în perioada de desfășurare a evenimentului și în intervalul programului în care
acesta este deschis publicului.
2.7. Perioada de desfășurare a evenimentului înseamnă perioada de timp dintre deschiderea
oficială a evenimentului (26 noiembrie 2021) și închiderea evenimentului (26 decembrie
2021), în intervalul căreia participanții și persoanele autorizate au acces în timpul
programului evenimentului, în condițiile respectării prezentului Regulament.
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2.8. Programul evenimentului înseamnă intervalul orar, inclus în perioada de desfășurare a
evenimentului, în care participanții pot intra în cadrul evenimentului. Programul
evenimentului este următorul:
a.
În zilele de luni până vineri, în intervalul orar 12:00-22:00;
b. În zilele de sâmbătă și duminică, în intervalul orar 10:00-22:00.
2.8.1 În afara programului evenimentului, este strict interzis accesul persoanelor în spațiul de
desfășurare a evenimentului, cu excepția persoanelor autorizate de CREART (prin
acreditare și în condițiile stabilite de acesta).
2.9. Spațiul de desfășurare a evenimentului înseamnă zona delimitată și marcată
corespunzător din Piața Universității, esplanada cu statui, în care se
amenajează/desfășoară/demenajează Bucharest Christmas Market - Târgul de Crăciun
București.
III. BILETE ȘI ABONAMENTE
A. Categorii de bilete și informații despre acestea
3.0. Pentru a avea acces în cadrul evenimentului, în perioada de desfășurare și în timpul
programului, participanții trebuie să se afle în posesia unui bilet/abonament valid, putând
opta pentru una dintre categoriile de mai jos:
• BILET cu o intrare unică/zi, într-o zi aleasă de participant
3.1. Această categorie de bilete se adresează participanților cu vârsta peste 12 ani, care întrunesc
cel puțin una dintre condițiile de participare la evenimente culturale în contextul
epidemiologic actual.
3.2. Biletul cu o intrare unică/zi oferă participantului acces în cadrul evenimentului, o singură
dată, în ziua aleasă de acesta.
•

ABONAMENT 31 zile nominal, cu intrări nelimitate, în perioada 26 noiembrie – 26
decembrie 2021
3.3. Această categorie de abonamente se adresează participanților cu vârsta peste 12 ani, care
întrunesc condițiile de participare la evenimente culturale în contextul epidemiologic
actual.
3.4. Abonamentul 31 zile nominal, cu intrări nelimitate, oferă participantului acces în cadrul
evenimentului, pe toată perioada de desfășurare a acestuia, și un fast lane dedicat de acces
în eveniment.
• Bilet tip free pass, oferit cu titlu gratuit minorilor cu vârsta de până la 12 ani
3.5. Această categorie de bilete se adresează exclusiv participanților cu vârsta până la 12 ani,
care sunt însoțiți de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani (care face dovada vaccinării
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împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a
zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2).
3.6. Biletul este oferit gratuit în baza informațiilor cu privire la vârsta minorului furnizate de
însoțitorul adult - părinte/tutore.
3.7. Organizatorul recomandă însoțitorului adult să dețină asupra lor un document de identitate
valid al minorului, în format tipărit sau electronic – scanat/fotografie.
3.8. Biletul free pass, fără valoare nominală, oferă participantului cu vârsta sub 12 ani acces în
cadrul evenimentului, o singură dată, în ziua în care acesta a fost primit.
B. Modalitatea de achiziționare a biletelor/abonamentele
3.9. Biletele/abonamentele nu pot fi cumpărate direct de la organizator. Potențialul cumpărător
le poate achiziționa/poate intra în posesia acestora astfel:
a.
•
•

b.
•
•

ONLINE prin intermediul platformei autorizate de vânzare bilete www.entertix.ro,
pentru următoarele categorii:
Bilet o intrare unică/zi, într-o zi aleasă de participant;
Abonament 31 zile, nominal, cu intrări nelimitate în perioada 26 noiembrie – 26
decembrie 2021 (exclusiv online).
Prin intermediul Casei de bilete de la intrarea în eveniment (în perioada 26 noiembrie
– 26 decembrie 2021), pentru următoarele categorii:
Bilet o intrare unică/zi, într-o zi aleasă de participant;
Acces free pass, fără valoare nominală, oferit cu titlu gratuit minorilor cu vârsta de
până la 12 ani. Accesul este permis în baza informațiilor cu privire la vârsta minorului
furnizate de însoțitorul adult.

C. Informații generale
3.10. Biletul de acces/abonamentul nominal asigură accesul în eveniment pentru o singură
persoană.
3.11. Biletele cu o intrare unică/zi și biletele fără valoare nominală își pierd valabilitatea în
momentul în care acestea au fost scanate la intrarea în eveniment.
3.12. Accesul este permis în limita a 30% din capacitatea spațiului de desfășurare a
evenimentului, astfel pentru a putea permite accesul cât mai multor persoane diferite care
să beneficieze de experiența evenimentului, biletul permite o singură dată intrarea în
eveniment, nefiind posibile alte reintrări în baza aceluiași bilet.
3.13. Participantul este direct răspunzător de păstrarea în condiții optime a biletelor tipărite,
pentru a putea fi efectuată scanarea acestora.
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3.14. Organizatorul nu este răspunzător de deteriorarea sau pierderea biletelor tipărite ale
participanților.
3.15. În cazul pierderii sau deteriorării biletelor tipărite, participantul trebuie să achiziționeze un
bilet nou (exceptând cazul în care participantul poate prezenta biletul în format electronic,
achiziționat online de pe platforma autorizată).
3.16. Participanții au obligația să prezinte biletul/abonamentul la ieșirea din eveniment.
3.17. Organizatorul nu are acces la datele cu caracter personal furnizate în momentul
achiziționării biletelor prin intermediul platformei de vânzare bilete acreditate.
3.18. Față de prevederile prezentului Regulament, pot exista condiții specifice privind
achiziționarea biletelor prin intermediul platformei autorizate de vânzare bilete
www.entertix.ro, acestea vor fi puse la dispoziție prin intermediul platformei de vânzare
bilete sau la Casa de Bilete de la intrarea în eveniment.
D. Recomandări
3.19. Organizatorul recomandă achiziționarea biletelor/abonamentelor numai prin intermediul
surselor indicate în prezentul Regulament.
E.
Interdicții
3.20. Este interzisă comercializarea neautorizată a biletelor și abonamentelor.
F.
Modificarea datei biletului
3.21. Modificarea datei biletului de o zi este posibilă doar în cazul achiziționării online a biletului
și contactarea operatorului www.entertix.ro, printr-un e-mail trimis la adresa
contact@entertix.ro, cu cel puțin 48 de ore înainte de data pentru care este valabil
respectivul bilet.
G. Restituirea contravalorii biletului
3.22. Restituirea contravalorii biletului de o zi este posibilă exclusiv în cazul în care participantul
nu poate veni la eveniment la data prevăzută pe biletul deținut din cauza
carantinării/izolării în urma infectării cu virusul Sars-Cov-2 și prezintă documente
justificative.
3.23. Restituirea biletelor achiziționate se realizează prin intermediul operatorului autorizat
www.entertix.ro, printr-un e-mail trimis la adresa contact@entertix.ro, până cel târziu la
data de 26 decembrie 2021, indiferent de modul de achiziționare al biletului - fizic sau
online.
3.24. Restituirea contravalorii biletelor nu este permisă în cazul persoanelor care nu pot intra în
eveniment din cauza nerespectării prevederilor prezentului regulament și a legislației în
vigoare.
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H. Persoane cu dizabilități
3.25. Persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora (un însoțitor/persoană cu dizabilități)
beneficiază de acces gratuit în cadrul evenimentului, prin prezentarea dovezii care atestă
condiția acestora și prin respectarea condițiilor de acces în conformitate cu prezentul
Regulament.
IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE
4.0 Accesul în cadrul evenimentului este permis exclusiv persoanelor care sunt vaccinate
împotriva virusului Sars-Cov-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a
zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul Sars-Cov-2.
4.1 Atestarea vaccinării sau vindecării de infecția cu virusul Sars-Cov-2 se realizează prin
intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind Covid-19 și prezentarea
acestora la porțile de acces în eveniment.
4.2 În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale
ale Uniunii Europene privind covid-19 sau documente compatibile cu aceste certificate,
acestea persoane fac dovada vaccinării sau vindecării prin intermediul unui document pe
suport de hârtie sau în format electronic emis de respectivul stat.
4.3 Prevederile articolelor 4.0, 4.1 și 4.2 nu se aplică copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 12
ani, care sunt însoțiți de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada
vaccinării împotriva virusului Sars-Cov-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul Sars-Cov-2.
4.4 Persoanele care îndeplinesc criteriile de acces menționate mai sus trebuie să dețină un
bilet/abonament de acces valid pentru a avea acces în eveniment.
4.5 Organizatorul recomandă participanților să dețină asupra lor un act de identitate valid.
4.6 Accesul nu va fi permis persoanelor care nu îndeplinesc criteriile menționate la art. 4.0 și
4.1, respectiv persoanelor care nu respectă prevederile prezentului regulament.
4.7 Accesul persoanelor aflate sub influența alcoolului/substanțelor ilegale este strict interzis.
4.8 Persoanele minore, cu vârsta de până la 14 ani pot participa la eveniment doar însoțite de
către un părinte, tutore sau împuternicit al acestora, fiind direct răspunzător de siguranța
minorului.
4.9 Accesul persoanelor cu dizabilități și însoțitorii acestora (un însoțitor/persoană cu
dizabilități) este permis în mod gratuit, dacă respectă condițiile de participare menționate
mai sus cu privire la combaterea virusului Sars-Cov-2 și în urma prezentării documentului
justificativ care să ateste condiția acestora.
* Organizatorul are obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene
privind covid-19 folosind secțiunea „Verificare Reguli Interne” din aplicația mobilă „Check
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DCC” pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a se reține
niciun fel de date sau informații din certificatul verificat.
** Participarea la eveniment se face pe propria răspundere, persoanele asigurându-se că sunt
apte din punct de vedere fizic și psihic atunci când se expun la următoarele
situații/activități:
- riscurilor ce revin în contextul generat de pandemia COVID-19;
- prezența în posibile zone aglomerate cu zgomote puternice, efecte speciale vizuale sau audio;
- activități de divertisment cu risc de accidentare.
*** Minorii și părinții/tutorele/însoțitorul sunt singurii responsabili în ceea ce privește riscurile
la care sunt expuși prin participarea la eveniment și implicarea acestora în incidente care se
soldează cu afectarea sănătății fizice/psihice sau cu un prejudiciu produs de aceștia.

5.0
5.1

5.2
5.3

5.4
5.5

5.6

V. ACCESUL ÎN EVENIMENT
Purtarea măștii de protecție medicală/non-medicală este obligatorie pe întreaga durată de
desfășurare a evenimentului (excepție făcând copiii cu vârsta mai mică de 5 ani).
Persoanele care doresc să intre în eveniment au obligația să prezinte personalului de la
porțile de acces Certificatul Digital European COVID-19 în format tipărit sau electronic și
biletul în format tipărit sau electronic, în vederea scanării acestora și permiterii accesului în
eveniment.
Accesul nu va fi permis persoanelor care refuză scanarea Certificatul Digital European
COVID-19 și a biletului de acces.
Toți participanții vor trece printr-un triaj observațional, urmat de prezentarea
documentelor menționate mai sus. Triajul observațional constă în termoscanarea
participanților, iar temperatura maximă admisă este de 37,3°C. În cazul în care un
participant prezintă o temperatură mai mare de 37,3°C, termoscanarea va fi repetată. Dacă
rezultatul celei de-a doua termoscanări nu este egal sau sub valoarea de 37,3°C, accesul
acestuia nu va fi permis. Totodată, organizatorul își rezervă dreptul de a nu permite accesul
persoanelor care prezintă simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau stare
general alterată.
Accesul în eveniment nu va fi permis persoanelor care refuză parcurgerea triajului
observațional.
Accesul se realizează doar prin zonele special amenajate, menționate la articolul 5.8, în
condițiile menținerii unei distanțări fizice de 1,5m între participanți și va fi permis în limita
capacității disponibile.
Accesul nu va fi permis persoanelor care prejudiciază, calomniază, adresează injurii la
adresa personalului de la porțile de acces, prezintă un comportament neadecvat ce
afectează atmosfera evenimentului și experiența participanților.
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13
5.14
5.15
5.16

5.17

5.18
5.19

5.20

Persoanele ce doresc să intre în eveniment au obligația să folosească culoarele de acces
create de organizator și să respecte îndrumările organizatorului, firmei de securitate sau a
forțelor de ordine.
Accesul în locația evenimentului se va realiza doar pe porțile de acces amenajate de
organizator: Poarta de acces dinspre ieșirea Muzeul de Istorie de la stația de metrou
Universitate și Poarta de acces dinspre Bd-ul Elisabeta, situată la mijlocul zonei de
eveniment.
Accesul participanților în cadrul evenimentului este permis doar în întervalul orar stabilit de
organizator prin programul evenimentului, respectiv în zilele Luni până Vineri, inclusiv, între
orele 12.00 – 22.00, iar în zilele de Sâmbătă și Duminică în intervalul orar 10.00 – 22.00.
Participanții pot fi supuși unui control corporal de securitate, urmând a fi verificate de către
personalul de securitate autorizat legal și bagajele respectivului participant (genți,
rucsacuri, sacoșe, pachete).
Organizatorul își rezervă dreptul de a nu permite accesul în eveniment persoanelor care
refuză controlul corporal de securitate sau persoanelor care sunt suspecte de punerea în
pericol a celorlalți participanți sau a bunei desfășurări a evenimentului.
Persoanele care au refuzat controlul corporal sau care sunt suspecte de punerea în pericol
a celorlalți participanți sau a bunei desfășurări a evenimentului, nu pot restitui biletul
achiziționat pentru a primii contravaloarea acestuia.
Accesul în eveniment se va realiza în ordinea sosirii participanțiilor, în funcție de capacitatea
spațiului de desfășurare a evenimentului.
Conform legislației în vigoare, accesul participanților în eveniment se realizează în limita a
30% din capacitatea spațiului de desfășurare a evenimentului.
Articolul 5.14 se va modifica în funcție de reglementările legislative aplicabile cu privire la
desfășurarea evenimentelor în aer liber.
Organizatorul își rezervă dreptul să restricționeze temporar accesul în eveniment, atunci
când capacitatea spațiului de desfășurare este atinsă sau ori de câte ori organizatorul
consideră necesară restricționarea pentru siguranța participanților, durata timpului de
așteptare putând varia în funcție de situație.
Accesul persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu copii mici în cărucior și persoanelor
însărcinate, alături de un însoțitor al acestora, se va realiza cu prioritate, mai puțin în cazul
în care când maxima capacității locației este atinsă.
Biletele cu o intrare unică/zi și biletele free pass, fără valoare nominală, își pierd
valabilitatea în momentul în care acestea au fost scanate la intrarea în eveniment.
În cazul în care un participant părăsește spațiul de desfășurare a evenimentului, chiar și
pentru o perioadă scurtă de timp, acesta trebuie să achiziționeze un bilet nou dacă dorește
să revină în eveniment, urmând să parcurgă din nou procedura de acces.
Din motive de siguranță și din cauza capacității limitate a locației, participanții care dețin un
abonament de acces și părăsesc spațiul de desfășurare a evenimentului, chiar și pentru o
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perioadă scurtă de timp, trebuie să parcurgă din nou procedura de acces, respectiv
prezentarea abonamentului și a Certificatul Digital European COVID-19 pentru a fi scanate.
VI. Accesul participanților în eveniment este interzis cu următoarele obiecte:
6.0 Apă, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, recipiente de sticlă sau plastic, mâncare,
conserve etc.;
6.1 biciclete, trotinete, longboards, skateboards, role, patine cu rotile, segways, monociclu,
hoverboards etc.;
6.2 flyere, mostre și alte produse promoționale cu scopul de a fi distribuite în cadrul
evenimentului;
6.3 materiale toxice, inflamabile sau explozibile, spray-uri paralizante, spray-uri grafitti/vopsea
etc.;
6.4 lasere, bannere, steaguri, goarne, vuvuzele etc.;
6.5 artificii, petarde, pocnitori și alte articole pirotehnice;
6.6 arme, cuțite, lanțuri sau orice alte obiecte contondente / arme albe, substanțe interzise,
droguri;
6.7 jucării care pot fi controlate prin telecomandă (ex. Mașinuțe);
6.8 drone sau alte produse și echipamente care pot fi ridicate deasupra participanților.
VII. Obligațiile participanților în interiorul evenimentului
7.0 Purtarea măștii de protecție medicală/non-medicală este obligatorie pe întreaga durată de
desfășurare a evenimentului (excepție făcând copiii cu vârsta sub 5 ani).
7.1 Participanții au obligația să păstreze distanța de 1,5m față de ceilalți participanți în
interiorul evenimentului.
7.2 Organizatorii recomandă participanților să-și igienizeze mâinile periodic atunci când se află
în interiorul evenimentui, putând folosi dezinfenctanții și lavoarele dotate cu săpun puse la
dispoziție de organizator.
7.3 Pe toată durata evenimentului, participanții au obligația să aibă un comportament și o
atitudine care să nu afecteze siguranța, drepturile și integritatea celorlalți participanți.
7.4 Pentru ieșirea din eveniment, participanții au obligația să folosească exclusiv porțile special
amenajate pentru ieșire.
7.5 Staționarea participanților în dreptul porților de ieșire este interzisă; de asemenea, este
interzisă blocarea fluxurilor de ieșire care se creează natural în proximitatea porților de
ieșire.
7.6 Organizatorul și societatea ce asigură serviciile de securitate pot solicita participanților să
nu staționeze în dreptul porților de ieșire sau să nu blocheze fluxurile de ieșire.
7.7 Organizatorul își rezervă dreptul să evacueze din eveniment, respectând prevederile legale,
participanții care nu respectă solicitările organizatorului sau ale firmei de securitate cu
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7.8
7.9
7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

privire la buna funcționare a evenimentului. În cazul în care situația o impune, aceștia vor
fi predați autorităților competente.
Participanții au obligația să respecte întocmai programul de funcționare al evenimentului.
Participanții au obligația să anunțe organizatorul sau agenții de securitate pentru orice
neregulă pe care o semnalează pe durata participării în cadrul evenimentului.
Este interzisă comercializarea produselor și distribuirea materialelor promoționale sau altă
formă de publicitate atât în spațiul de desfășurare a evenimentului, cât și în proximitatea
porților de intrare și ieșire, fără un acord scris din partea organizatorului.
Organizatorul susține promovarea datinilor și obiceiurilor tradiționale, însă din motive de
siguranță a participanților sunt interzise activitățile spontane artistice fără acordul scris al
organizatorului.
Organizatorul are dreptul să oprească activitățile spontane artistice și nu numai,
desfășurate individual/colectiv, care pot pune în pericol siguranța inițiatorilor sau a
celorlalți participanți, chiar dacă acestea au fost agreate anterior.
Participanții au obligația să-și supravegheze bunurile personale pe toată durata participării
la eveniment; organizatorul nu este responsabil pentru pierderea, distrugerea sau furtul
acestora.
În cadrul evenimentelor sunt comercializate produse alimentare fierbinți. Organizatorul
recomandă manevrarea corespunzătoare a acestora în vederea evitării unor posibile
accidentări.

Comercializarea băuturilor alcoolice
7.15 Comercializarea băuturilor alcoolice către persoane sub 18 ani este interzisă prin lege. De
asemenea, consumul de băuturi alcoolice este interzis acestei categorii de persoane,
conform prevederilor legale. Recomandăm consumul moderat de alcool. Comercianții din
perimetrul evenimentului pot solicita un act de identitate pentru a se asigura de vârsta
consumatorilor.
Curățenia
7.16 Pentru a păstra curățenia în zona evenimentului, vă rugăm să aruncați gunoiul și resturile
menajere în recipientele amplasate în locație.
Animale de companie
7.17 Accesul în eveniment cu câini este permis, cu mențiunea că aceștia trebuie ținuți în lesă, iar
cei de talie mare trebuie să poarte botniță (posesorii animalelor sunt singurii responsabili
de acțiunile animalelor lor).
7.18 Participanții care aleg să vină cu animale de companie sunt obligați să păstreze curățenia în
urma câinilor, în caz contrar se vor aplica sancțiuni, conform legii.
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7.19 Organizatorul recomandă, însă, participanților să nu vină cu animale de companie la
eveniment, deoarece numărul mare de participanți și zgomotul produs pot afecta
comportamentul animalelor.
Foto/Video
7.20 Pe perioada evenimentului, Organizatorul și presa acreditată au dreptul de a
înregistra/fotografia evenimentul. Prin prezența în cadrul evenimentului, persoanele din
public își dau acordul pentru apariția în fotografiile și înregistrările realizate și folosirea
ulterioară a acestora de către organizator. Este permis accesul în eveniment cu aparate foto
și camere de filmat.
Supraveghere video
7.21 Întreg spațiul destinat desfășurării evenimentului este supravegheat cu camere video de
către societatea ce asigură serviciile de Pază și Securitate.
7.22 Prin prezența în eveniment participanții își oferă consimțământul cu privire la faptul că sunt
supravegheați video pe întreaga perioadă în care se află în locație.
VIII. Referințe legislative
8.0 Regulamentul este întocmit în conformitate cu măsurile pentru prevenirea contaminării cu
noul coronavirus Sars-Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de
siguranță sanitară în domeniul culturii, prevăzute în Anexa la Ordinul comun al Ministerului
Sănătății și al Ministerului Culturii nr. 3.245/1.805/2020, consolidat la data de 25.10.2021,
cu respectarea Hotărârii de Guvern nr. 1.183/08.11.2021 privind prelungirea stării de alertă
pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
Covid-19, precum și a Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de
Urgență 83/08.11.202, Legea nr. 55/15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea afectelor pandemiei de Covid-19, Ordin comun nr. 2.282/156/2021 privind
instituirea obligativității purtării măștii de protecție, efectuării triajului epidemiologic și
dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe durata
stării de alertă, emis de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.
Regulamentul poate suporta modificări în funcție de legislația în vigoare.
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