TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE
Regulament Festivalul Mușețelului
3 iunie 2017

Prezentul Regulament se aplică pentru evenimentul Festivalul Mușețelului ce se desfășoară în
data de 3 iunie, DC 48 Romos-Orastie, județul Hunedoara, organizat de S.C. LABORATOARELE
FARES BIO VITAL SRL denumit în continuare „Organizator”.
Organizatorul are dreptul de a modifica unilateral termenii si condițiile generale, fără notificare
prealabilă. O data modificate, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe
Site.
1. DATE GENERALE
Pe parcursul folosirii lor în prezentul document, termenii definiţi au semnificaţia convenită în
această secțiune, cu excepţia cazului în care sunt altfel definiţi în cuprinsul prezentului document:
TCG – Termeni şi Condiţii Generale
Festival: totalitatea programelor de arte ale spectacolului – muzică, divertisment și cultură – și
alte Servicii gratuite sau cu plată.
Organizator: S.C. LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL cu sediul in Orăștie, Str. Plantelor
nr. 50, jud. Hunedoara.
Partener Contractual: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce desfășoară
activități comerciale independente la un anumit Festival, în baza unei relații contractuale.
Vizitator: persoană fizică având dreptul de a intra și participa la un anumit Festival.
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Durata Festivalului : durata oricărui Festival corespunde cu perioada de timp dintre începutul și
sfârșitul Festivalului. Festivalul Mușețelului se desfășoară în perioada 3 iulie 2017, începând cu
ora 11:00 și sfâșindu-se la ora 22:00.
Zona Festivalului : terenul îngradit destinat festivalului, aflat pe DC 48 Romos-Orăștie, județul
Hunedoara.
Site: website-ul https://fares.ro/festivalulmusetelului.ro
Prezentele TCG prezintă drepturile și obligațiile ce decurg din participarea la Festival și relațiile
care se stabilesc între Organizator și Participanți, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte,
aplicarea acestora ajutând la garantarea siguranței și confortului tuturor.
Organizatorul sugerează Participanților să se adreseze echipei de securitate, organizatorilor sau
autorităților în cazul în care sesizează nereguli.
Prin participarea la Festival, Participanții acceptă și sunt de acord cu condițiile Organizatorului de
a controla respectarea TCG.
Prezentele TCG sunt valabile pe perioadă nedeterminată.
2. PARTICIPAREA LA FESTIVAL
Deși este un eveniment cu intrare gratuită, Organiatorul își rezervă dreptul ca, în orice moment,
fară preaviz și fara a-și justifica motivele, să refuze intrarea sau să exludă de la festival orice
Participant care nu respecta aceste TCG, are un comportament ilegal sau nepotrivit care poate
deranja sau afecta siguranța și confortul celorlati Participanți.
Din motive de siguranța, reprezentanții Organizatorului pot solicita percheziția și/sau prezentarea
actelor de identitate oricarui Participant; în lipsa cooperarii, Organizatorul poate refuza accesul
acestuia în zona Festivalului.
3. REGULI GENERALE DE ACCES LA FESTIVAL
Accesul

2

Accesul în zonele Festivalului se face doar pe la intrările special amenajate.
Participanții au obligația să aibă asupra lor acte de identitate, iar la solicitarea echipei de
securitate, a reprezentanților Organizatorului sau a altor organe competente sau autoritati,
Participantul are obligația de a prezenta actele de identitate.
Obiecte interzise și obiecte permise
Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a Festivalului, Organizatorul își rezervă dreptul de a
restricționa tipul obiectivelor și dispozitivelor ce pot fi aduse în zona Festivalului.
Prin urmare, este interzisă intrarea la Festival cu următoarele obiecte:
Droguri;
Sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorante);
Cosmetice;
Cutii de băutură;
Conserve;
Artificii sau alte Articole pirotehnice;
Lasere;
Cuțite, Arme, Obiecte contondente;
Lanțuri;
Mâncare sau Băuturi;
Umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor);
Materiale inflamabile sau explozive;
Aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR
Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți.
Este permis accesul cu:
Medicamente;
Insulină;
Picături – uz medicinal;
Spray inhalator pentru astm;
Aparate de fotografiat compacte;
Brichete.
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Ca urmare a regulilor stricte în privința obiectelor interzise, orice obiecte interzise descoperite în
urma verificării vor fi oprite, fără ca Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele.
Toți participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu dețină asupra lor
astfel de obiecte în cadrul Festivalului.
Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile Participanților ori pentru eventualele pagube
produse.
În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu special în care vor
putea fi aduse astfel de obiecte și în care fiecare proprietar își poate recupera bunurile până la ora
de închidere a festivalului.
Parcarea:
Este interzisă intrarea cu mașina, role, skate-uri, biciclete, hoverboard-uri, cât și cu alte dispozitive
de acest gen în Zona Festivalului.
Minorii
Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri.
Din cauza zgomotului puternic produs în cadrul Festivalului, Organizatorul nu recomandă
prezența în cadrul Festivalului a copiilor sub 7 ani. Minorii sub 4 ani trebuie să poarte căști
antifonice.
Comportamentul pe durata Festivalului
În Zona Festivalului, vizitatorii au obligația să se abțină de la toate acțiunile, declarațiile sau
comportamentul de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a altor
persoane sau care pot încălca drepturile personale ale altor persoane.
Este interzisă orice formă de activitate economică, comercială sau publicitară pe amplasamentele
Festivalului – inclusiv în zona din fața porților Festivalului – fără permisiunea prealabilă scrisă a
Organizatorului.
Sunt interzise orice demonstrații de orice natură, care nu au legătură cu Festivalul indiferent de
numărul participanților, dacă Organizatorul nu și-a dat aprobarea prealabilă scrisă în acest sens.
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Pe amplasamentele Festivalului, salariații autorizați și cu calificare corespunzătoare ai
Organizatorului sau Partenerii Contractuali ai acestuia vor asigura aplicarea normelor de conduită
și siguranță. Vizitatorii se angajează în mod expres, în virtutea participării lor la respectivul
Festival, că vor coopera pe deplin cu aceste persoane în limitele legii și vor respecta instrucțiunile
acestora în cadrul Festivalului în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe semnificative o
justifică (de ex. din motive de sănătate publică).
La Festival se pot utiliza atât Servicii și Produse gratuite, cât și Servicii și Produse pentru care se
percepe plată. Vizitatorii se obligă să plătească toate Serviciile și Produsele pentru care se
percepe plată. Toate preturile și taxele de cumpărare vor fi plătibile exclusiv prin numerar.
Securitate si sănătate
În mod deosebit, în scopul unei bune desfășurări a Festivalului, Participanții au următoarele
obligații:
-

Să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății și măsurile de
aplicare a acestora.

-

Să coopereze cu echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, autoritatilor
competente, voluntarilor, pentru a permite asigurarea unei bune desfășurări a Festivalului,
fără riscuri pentru securitate și sănătate.

-

Să comunice imediat echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice
situație despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și
sănătatea Participanților.

-

Participantul care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc echipa de
securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, pentru limitarea și stingerea incendiului. În
caz de incendiu, orice Participant are obligația să acorde ajutor.

Înregistrările realizate în cadrul Festivalului
Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului Festival și poate utiliza imaginile foto și
video, efectuate atât de propriul personal, cât și de participanți, în diverse materiale realizate cu
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ocazia Festivalului.
Vizitatorii iau notă de faptul că Organizatorul, Partenerii Contractuali autorizați, asociații săi,
membrii presei, alți Vizitatori și alți Terți pot realiza înregistrări audio și de imagini ale Festivalului.
Prin urmare, toți Vizitatorii acordă permisiunea expresă la înregistrarea și publicarea imaginii,
înfățișării și acțiunilor lor.
Organizatorul și persoanele autorizate de Organizator au dreptul nerestricționat de a obține profit
din, de a utiliza (în scopul promovării Festivalului), copia, publica, face publice, difuza public și
distribui astfel de înregistrări ale Vizitatorilor, fără a fi necesar să îi plătească pe Vizitatori pentru
aceasta.

Vizitatorii nu au dreptul să ridice pretenții împotriva Organizator în legătură cu înregistrările și
publicarea lor conform celor prevăzute mai sus.
Vizitatorii au dreptul să realizeze înregistrări audio și de imagini în cadrul Festivalului, dar numai
cu ajutorul unui instrument de înregistrare a sunetelor și imaginilor incorporat într-un dispozitiv de
telecomunicații utilizat în scop personal (de exemplu un telefon mobil sau o tabletă) sau cu un alt
echipament neprofesional. Exceptie fac materiale audio sau video publicate care prezintă
întreaga prestație a unui artist, iar dacă acest tip de material va fi publicat aceasta se va face pe
propria răspundere.
Vizitatorii nu pot, fără acordul prealabil al Organizatorului, să vândă, să utilizeze în schimbul unui
preț sau să utilizeze gratuit, dar în scopuri comerciale, înregistrările de imagine și voce pe care
le-au făcut, să identifice Vizitatorii care figurează în înregistrările respective fără acordul lor, sau
să încalce drepturile personale ale Vizitatorilor respectivi. Organizatorul, în mod expres, nu
răspunde pentru încălcarea regulilor sus-menționate de către alți Vizitatori.
Drepturi și obligații. Limitarea răspunderii Organizatorului
Organizatorul nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de intrare sau în legătură
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cu posibilitatea de a intra la Festival, având în vedere numărul mare de vizitatori.
În cadrul Festivalului, Organizatorul poate efectua modificări ale programului in mod unilateral, în
funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs. De asemenea Organizatorul își rezervă
dreptul de a modifica, restructura și dezvolta ulterior Festivalul, Serviciile și Produsele oferite în
cadrul Festivalului, la alegerea sa, în funcție de necesități. Vizitatorii nu au dreptul să ridice
pretenții împotriva Organizatorului cu privire la respectivele modificări, restructurări sau dezvoltări
ulterioare.
Prin urmare, Organizatorul nu va garanta Vizitatorului disponibilitatea, conținutul, calitatea și
cantitatea programelor și Serviciilor (cum ar fi evoluția unui anumit artist). Cu toate acestea,
Organizatorul va depune toate eforturile pentru a oferi programele și Serviciile comunicate în
prealabil și, dacă oferirea acestora devine imposibilă, pentru a înlocui programul anulat sau
Serviciul comunicat în prealabil cu un alt program sau Serviciu.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. Participantul nu are
niciun temei legal pentru a se îndrepta împotriva organizatorului în cazul modificării programului
muzical al festivalului.
Organizatorul nu are obligația să anuleze Festivalul în caz de vreme nefavorabilă. În cazul în care
autoritățile solicită suspendarea sau închiderea Festivalului de către LABORATOARELE FARES
BIO VITAL din motive de forță majoră, Festivalul sau o parte a acestuia vor fi anulate.
Participanții iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și Produse și Servicii care sunt
oferite de alți Parteneri Contractuali, și nu de către LABORATOARELE FARES BIO VITAL.
Vizitatorii confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva Organizatorului în
legătură cu Produsele și Serviciile respective sau în legătură cu contractul pentru respectivele
Produse și Servicii. Organizatorul declară, de asemenea, că nu răspunde în niciun fel în legătură
cu Produsele și Serviciile furnizate de Partenerii Contractuali și nu își asumă nicio răspundere
pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea
acestor servicii.
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Organizatorul nu operează facilități de depozitare a bagajelor sau de depozitare în cutii de valori
în cadrul Festivalului.
Vizitatorii sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil, cât și a dreptului penal, pentru
orice prejudiciu pe care l-au cauzat Organizatorului, Partenerilor Contractuali ai acestuia, altor
Vizitatori și Terți în cadrul Festivalului.
Organizatorul nu răspunde pentru niciun prejudiciu care poate să apară în afara Festivalului sau
pe drumul spre sau de la Festival, deoarece poate fi ținut răspunzător exclusiv pentru prejudiciile
apărute în Zonele Festivalului, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute în prezentele
TCG.

Pe amplasamentul Festivalului se vor asigura în regim de continuitate servicii de prim ajutor și
asistență medicală. Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel
de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice
alte asemenea, își asuma întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi.
Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de
vedere fizic/psihic la diverse activități din cadrul Festivalului.
Organizatorul nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru:
Organizatorul nu este responsabil nici pentru comentariile afişate de către utilizatori pe Site. Orice
informaţie, date, text, fotografii, grafică etc. conţinute pe Site sunt responsabilitatea acelei
persoane/entităţi de la care provine. În aceste condiţii Organizatorul nu poate garanta conţinutul
Site-ului incluzând, dar nelimitându-se la, informaţii trunchiate, incomplete sau greşite sau pentru
orice consecinţe ale utilizării acestora.
Organizatorul nu oferă garanţii, de nicio natură cu privire la faptul că Site-ul va funcționa
neîntrerupt, sigur şi fără erori de orice fel. Site-ul poate fi întrerupt de către proprietar sau
administratori în orice moment fără nicio notificare prealabilă şi fără niciun fel de pretenţie de orice
fel din partea utilizatorilor acestuia.
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DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Tot ceea ce este postat pe Site precum si pe diverse tipuri de suporturi in Zonele Festivalului,
cum ar fi, însă fără a se limita la, imagini, texte, elemente de grafică, simboluri, logo-uri, baze de
date etc. este proprietatea LABORATOARELE FARES BIO VITAL şi/sau a Partenerilor
Contractuali ai acestuia. Toate acestea cad sub incidenţa legislației în materie de proprietate
intelectuală. Vizitatorii și Terții nu pot utiliza, copia, distribui, publica sau incorpora în alte
documente sau materiale astfel de marcaje/informații sub nicio formă în scopul obținerii de
venituri fără permisiunea prealabilă scrisă și expresă a Organizatorului și/sau a Partenerilor
Contractuali ai acestuia.
Imaginile, logo-urile, textele Partenerilor Contractuali ai Organizatorului aparţin acestora şi sunt
reproduse pe Site sau in Zonele Festivalului cu acordul lor.

Prin acceptarea prezentelor Termene şi Condiţii Generale, utilizatorii Site-ului iau la cunoştinţă
faptul că le sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de
acces la date, dreptul de intervenţie asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale, dreptul de a se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor lor garantate de Legea
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date. Totodată, au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor
personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţială a acestora.
OFERTE PROMOŢIONALE, TOMBOLE ŞI CONCURSURI
Organizatorul, la alegerea sa, va stabili condiţiile de desfăşurare a promoţiilor, în condiţiile legii.
Promoţiile, tombolele şi concursurile se desfăşoară pe perioadă limitată şi expiră automat la
incheierea festivalului.
Orice promoţie, tombolă sau concurs poate fi întreruptă sau anulată în orice moment fără nicio
notificare prealabilă. Toţi participanţii vor fi însă anuntaţi de întreruperea sau anularea respectivă.
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DISPUTE
Orice conflict apărut între Organizator şi clientii săi ca urmare a participării la Festival sau a
utilizării Site-ului se va soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil,
soluţionarea conflictelor este de competenţa instanţelor române.
FORȚA MAJORĂ
În cazuri de forță majoră Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea
Festivalului în situații excepționale.
În caz de război, revoltă, atac terrorist, demonstrații, embargo economic, accident, incendiu,
dezastru natural, cutremur, inundație, scurtcircuit major, epidemii, rezoluții oficiale sau alte cazuri
ce nu pot fi prevăzute sau nu pot fi controlate de organizator sau de partipant, niciuna dintre părți
nu este obligată să
respecte obligațiile din prezentul regulament.
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