
CONCERT i FESTA 29 D’ABRIL 2017 - ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ

Condicions específiques:

-Es podrà tenir dret a reentrada al recinte mitjançant la polsera identificativa corresponent.

-Els socis d’Acció Cultural del País Valencià tenen dret a entrades amb descompte, però només en 
podran adquirir 2 per soci. L’Organització podrà invalidar les entrades que un soci compre per 
sobre d’aquesta xifra.

- L'Organització sol·licitarà als assistents al concert que s'identifiquen mitjançant el DNI o 
document legal equivalent per certificar-ne l'edat.

- No es permetrà l'entrada als menors de 16 anys si no van acompanyats d'un adult (pare, mare, 
tutor legal...) que se'n faça responsable en tot moment.

- Als menors de 18 anys no se'ls podrà vendre, subministrar, ni permetre el consum de begudes 
alcohòliques.

- Queda prohibida l'entrada al recinte de begudes alcohòliques, refrescos i aigua. 

- Queda prohibida l'entrada de qualsevol objecte que l'Organitzador considere perillós a l'entorn 
de l'esdeveniment (pirotècnia, armes, objectes de vidre ...)

- L'organització no garanteix l'autenticitat de l'entrada si no ha estat adquirida als punts de venda 
oficials. No està permesa la revenda d'aquesta entrada. 

- Una vegada adquirida l'entrada no serà canviada ni retornat el seu import, excepte en cas de 
cancel·lació de l'esdeveniment. La devolució, en cas de cancel·lació, es podrà efectuar per 
l'Organitzador en el termini de quinze dies des de la data de la comunicació pública de la 
cancel·lació. Si la suspensió es realitza un cop transcorregut més de la meitat de l'espectacle, no hi 
haurà lloc a cap devolució. 

- Es reserva el dret d'admissió, condicionat al fet de disposar de l'entrada completa i en bones 
condicions. L'Organització impedirà l'accés (o expulsarà del recinte) a les persones que, per motius 
diversos, dificulten el desenvolupament normal de l'espectacle.

- El portador autoritza l'Organitzador a efectuar, d'acord amb la Llei, les revisions o registres de la 
seua persona i tinences per verificar que es compleixen les condicions de seguretat. 



- El portador accepta ser enregistrat en suports d'àudio i vídeo per a finalitats documentals de 
l'esdeveniment.

- L'organitzador de l'esdeveniment, en base a la tipologia i/o singularitat d'aquest, pot anular o 
modificar qualsevol de les anteriors condicions. En aquest cas, ho posarà en coneixement del 
públic assistent pels canals que considere adients.

Organitza: ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ

 
Descàrrega d´autorització de menors


