Ajuntament de Museros

Espai Jove

REGLAMENT MUSEROS HOLI FESTIVAL 2019
Amb aquest escrit manifeste:
1r Que conec i accepte íntegrament el reglament del Museros Holi Festival 2019, exposat en
les plataformes virtuals de l’organització.
2n Que gaudisc de bona salut general, sense patir cap malaltia, defecte físic o lesió, i que si
patira algun problema en la festa, ho posaré en coneixement de l’organització.
3r Que conec que la pols que s’usa és CE Approved i està feta de matèries primeres naturals,
no tòxica, 100% segura i biodegradable. Si sóc sensible a la pols prendré mesures per evitar
irritacions. Aquesta pols també conté diferents tipus de tints naturals que poden produir
coloracions temporals en algunes parts del cos, com als peus, el cabell clar, les mans, etc.
4t Que sóc coneixedor/coneixedora que està prohibida la introducció a l’interior de l’àrea de
l’esdeveniment de tabac, begudes alcohòliques, drogues (o persones que estiguen sota el seu
efecte) i envasos o altres articles de metall, vidre, ceràmica, fusta o materials similars. Per tant,
el personal de seguretat i control d’accessos es reserva el dret a retirar tots aquells recipients
que pel seu contingut, capacitat i rigidesa considere que puguen resultar perillosos.
5é Que autoritze l’ús de fotografies de la festa on jo aparega. També autoritze, com a
fotògraf/fotògrafa o persona que pren fotos, que qualsevol foto presa durant l’esdeveniment
puga ser utilitzada gratuïtament per l’organització i per l’Ajuntament de Museros per difondre
la present celebració o promocionar-ne futures edicions.
6é Que conec que l’organització no es fa responsable del dany o de la pèrdua de qualsevol
efecte personal durant l’esdeveniment.
7é Que la meua inscripció és personal i intransferible, per la qual cosa no la podrà aprofitar cap
altra persona en el meu lloc sense haver informat prèviament a l’organització.
8é Que sóc conscient que una vegada adquirida l’entrada no hi haurà cap tipus de devolució ni
es tornarà l’import de la inscripció.
9é Que sóc coneixedor/coneixedora que el kit lliurat per l’organització està format per:
- Camiseta de cotó oficial del Museros Holi Festival 2019.
- Bosseta de pols de colors.
- Una botelleta d’aigua en el punt d’accés a l’àrea de la festa.
10é Que el lliurament del kit es realitzarà en l’Espai Jove (C/ Major, 17), els dies previs a la
festa. A més, és necessària la camiseta d’aquesta edició per participar en l’esdeveniment.
11é Que si les condicions meteorològiques foren adverses per causes alienes a l’organització
es procediria a canviar el dia i es comunicaria per les xarxes socials oficials de l’esdeveniment.
12é Que conec i em compromet a complir les normes i protocols de seguretat establits per
l’organització del Museros Holi Festival 2019.

