
 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

•  Τα εισιτήρια του Φεστιβάλ δεν επιστρέφονται μετά την αγορά τους.

•  Μετά την αγορά του εισιτηρίου σας θα πρέπει να επικυρώσετε ακολουθώντας τις οδηγίες 
που θα βρείτε επάνω στο εισιτήριό σας. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να επιταχύνετε τη 
διαδικασία εισόδου σας στο χώρο του φεστιβάλ έχοντας δώσει από νωρίς τα στοιχεία σας, 
να δεσμεύσετε τη θέση της σκηνής σας, να αγοράσετε εισιτήριο parking και είδη camping.

•  Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους ή άλλο έγ-
γραφο που να πιστοποιούν τα στοιχεία τους ως κατόχων των συγκεκριμένων εισιτηρίων.

•  Οι νικητές διαγωνισμών θα πρέπει να έχουν δηλώσει τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν 
την έναρξη του φεστιβάλ τα ονόματα και των 2 ατόμων που θα παραλάβουν τα εισιτήρια.

•  Η θέση στάθμευσης δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του εισιτηρίου. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αγοράσουν πάσο αυτοκίνητου από τα γκισέ του φεστιβάλ προς 2 ευρώ/ημέρα.

 ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.  Το εισιτήριο που κρατάτε στα χέρια σας δεν επιστρέφεται. Από τις 21/03/2012 μπορείτε 
να προαγοράσετε εισιτήρια για το Φεστιβάλ από 35 ευρώ. Κατόπιν αγοράς δεν θα γίνο-
νται επιστροφές χρημάτων, εκτός από την περίπτωση ακύρωσης του Φεστιβάλ. Τα έξοδα 
κράτησης, αποστολής και συσκευασίας δεν επιστρέφονται.

2.  Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων καθώς και οι παράπλευρες δραστηριότητες μπορεί να 
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα υπάρξει ενημέρωση του 
κοινού με κάθε προβλεπόμενο τρόπο.

3.  Προκειμένου να εξυπηρετηθεί η προστασία, η ασφάλεια και η άνεση του συνόλου των 
επισκεπτών, ο κάτοχος της άδειας του χώρου διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εί-
σοδο σε κατόχους εισιτηρίων που επιχειρούν να εισέλθουν στο χώρο του Φεστιβάλ με 
επικίνδυνα αντικείμενα ή/και απαγορευμένες ουσίες.

4.  Δεν επιτρέπεται η είσοδος σας στο χώρο του φεστιβάλ με φαγητά και ποτά. Έτσι κι 
αλλιώς υπάρχουν μπαρ, εστιατόρια, mini market και καντίνες μέσα στο χώρο που μπο-
ρούν να σας προμηθεύσουν με ότι χρειαστείτε και σε πολύ χαμηλές τιμές.

5.  Η είσοδος του κατόχου του εισιτηρίου στο χώρο του φεστιβάλ γίνεται με δική του 
ευθύνη. Η Live 2 και ο κάτοχος της άδειας του χώρου δεν φέρουν καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε απώλεια, τραυματισμό ή καταστροφή που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια 
των εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων φθορών, κλοπής ή απώλειας περιουσίας ή 
οχημάτων, προκληθείσας από αμέλεια του κατόχου του εισιτηρίου ή τη δράση άλλων 
παρευρισκομένων ή τρίτων.

6.  Για τα εισιτήρια που έχουν χαθεί ή κλαπεί, δεν εκδίδονται αντίγραφα.

7.  Το εισιτήριο αυτό είναι έγκυρο μόνο εάν έχει αγοραστεί από νόμιμο σημείο πώλησης. Δεν 
επιτρέπεται η είσοδος σε κατόχους εισιτηρίων που τα έχουν προμηθευτεί από άλλη πηγή.

8.  Το εισιτήριο είναι ατομικό. Σε κάθε εισιτήριο αντιστοιχεί ένα βραχιολάκι στο οποίο είναι 
καταχωρημένα σε ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του, όπως αυτά δηλώ-
θηκαν κατά την αγορά του. Δεν μπορεί:

 α) να πουληθεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο ή
 β)  να χρησιμοποιηθεί από κανέναν για προωθητικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης 

της χρήσης του ως βραβείο ή έπαθλο σε οποιοδήποτε είδος διαγωνισμού, χωρίς προ-
ηγούμενη γραπτή έγκριση της Live2.

9.  Τα βραχιολάκια που έχουν βγει από τον καρπό ή έχουν αλλοιωθεί θα καθίστανται άκυρα 
και δεν θα μπορούν να αντικατασταθούν. Σε όσους κυκλοφορούν στο χώρο του Φεστι-
βάλ και δεν φορούν βραχιολάκι, μπορεί να τους απαγορευτεί η είσοδος ή να τους ζητη-
θεί να απομακρυνθούν από το χώρο του φεστιβάλ. Σε κάθε περίπτωση θα τους ζητηθεί 
να αγοράσουν εκ νέου εισιτήριο αν επιθυμούν να παραμείνουν στο χώρο του Φεστιβάλ.

10.  Με την αγορά του εισιτηρίου ο κάτοχος συναινεί στο ότι μπορεί να βιντεοσκοπηθεί, 
φωτογραφηθεί και ηχογραφηθεί για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το ίντερνετ και 
οποιοδήποτε άλλο δημόσιο μέσο μετάδοσης ή/και για οποιοδήποτε βίντεο, DVD εγ-
γραφεί ως μέρος του κοινού.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - ΟΔΗΓΟΣ•  Κρατείστε το εισιτήριο και το βραχιολάκι σας γερά δεμένο όσο είστε μέσα στο χώρο του φεστιβάλ 
καθώς χωρίς αυτά δεν θα μπορέσετε να φύγετε, να ξαναμπείτε ή ακόμα και να κυκλοφορήσετε στο 
χώρο του φεστιβάλ.

•  Ακολουθείστε τις οδηγίες των φροντιστών που βρίσκονται στις πύλες σχετικά με τη διαδρομή των 
αυτοκινήτων.

•  Το πρόγραμμα είναι δωρεάν μαζί με το εισιτήριό σας – προμηθευτείτε το καθώς εισέρχεστε στο χώρο, 
μαζί με τον «Χρήσιμο Οδηγό». Μπορείτε να αντικαταστήσετε τον «Οδηγό» σε περίπτωση απώλειας, 
αλλά όχι το εισιτήριό σας.

  ΠΑΙΔΙΑ

•  Η είσοδος είναι ελεύθερη για τα παιδιά κάτω των 10 ετών, εφόσον συνοδεύονται από ενήλικα κάτοχο 
εισιτηρίου καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Αν το παιδί μοιάζει μεγαλύτερης ηλικίας, θα ήταν 
καλύτερο να έχετε μαζί σας κάποιο στοιχείο ταυτότητας που να αποδεικνύει την ηλικία του.

•  Οι φροντιστές των κατασκηνώσεων θα σας οδηγήσουν σε πιο ήσυχες και λιγότερο πυκνοκατοικημένες 
περιοχές. Υπάρχει ένας κατασκηνωτικός χώρος που προτείνουμε για οικογένειες και μπορείτε να κα-
τασκηνώσετε σε αυτόν εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις.

  ΦΩΤΙΑ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

•  Τα κεριά είναι επικίνδυνα αλλά και άχρηστα σε εξωτερικούς χώρους. Μέσα αλλά και στον περιβάλλο-
ντα χώρο των σκηνών, χρησιμοποιείστε φακούς.

•  Παρακαλούμε μην ανάβετε φωτιές. Ακόμα και μία μικρή σπίθα είναι πιθανό να δημιουργήσει πυρκαγιά. 
Το άναμα φωτιών κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ στο χώρο του River Party δεν επιτρέπεται.

•  Μην σκάβετε τρύπες. Αν σε μία από αυτές πέσει κάποιος θα είναι πολύ δυσάρεστο!

•  Παρακαλούμε μην καίτε πλαστικά αντικείμενα. Εκτός από τα υπόλοιπα, προκαλεί και τρομερή δυσοσμία.

•  Αν χρειαστεί να αλλάξετε φιάλες γκαζιού κάντε το πάντα με προσοχή και εκτός σκηνής - ακόμα και 
αν βρέχει - καθώς σε περίπτωση διαρροής αερίου, μόλις τρυπηθεί η φιάλη κινδυνεύετε με σοβαρά 
εγκαύματα.

•  Οι ομάδες περιφρούρησης και οι υπεύθυνοι της ασφάλειας του χώρου ελέγχουν την περιοχή για 
φωτιές, ατυχήματα και επικίνδυνες καταστάσεις.

•  Εάν ανακαλύψετε αναμμένη φωτιά, ελέγξτε αν οι γύρω άνθρωποι είναι ασφαλείς και ειδοποιήστε 
αμέσως τον πιο κοντινό άνθρωπο της διοργάνωσης για το πρόβλημα.

  ΡΕΥΜΑ & ΝΕΡΟ

•  Στην περιοχή της κατασκήνωσης δεν υπάρχει παροχή νερού ή ρεύματος. Για τη φόρτιση κινητών και 
μικροσυσκευών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ενδεδειγμένα σημεία στο χώρο.

•  Παρακαλώ μην φέρνετε μαζί σας καλώδια ή μπαλαντέζες για να τροφοδοτήσετε τη σκηνή σας με 
ρεύμα. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να υπάρχουν γυμνά καλώδια στο έδαφος, ανάμεσα στις σκηνές 
και τους επισκέπτες.

   ΓΚΙΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

•  Υπάρχουν γκισέ πληροφοριών στο χώρο με τη σήμανση «Info Kiosks» καθώς και η Κεντρική Γραμματεία.

•  Στα σημεία των πληροφοριών μπορείτε να βρείτε ένα πλήθος πληροφοριών. Μπορείτε να βρείτε οδη-
γίες, χάρτες, πληροφορίες για τις μετακινήσεις, τις παράπλευρες δραστηριότητες και το Φεστιβάλ. 

•  Εδώ μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε προγράμματα.

•  Αν χάσετε τα ίχνη φίλων σας, προσπαθήστε να αφήσετε ένα μήνυμα σε ένα από τα σημεία πληροφο-
ριών, αλλά και στον ραδιοφωνικό σταθμό του φεστιβάλ, το River Radio. Η κεντρική γραμματεία του 
φεστιβάλ λειτουργεί όλο το 24ωρο.

   ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

•  Στο χώρο του φεστιβάλ λειτουργεί ιατρικό κέντρο – μπορείτε να το βρείτε στο χάρτη.

•  Στο κέντρο φροντίδας εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένη και εμπιστευτική 
βοήθεια για όλων των ειδών τα πρακτικά ή προσωπικά προβλήματα.
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11.  Η είσοδος μπορεί να απαγορευτεί σε άτομα που έχουν στην κατοχή τους εξοπλισμό επαγγελματι-
κής φωτογράφησης, κινηματογράφησης, ηχογράφησης ή αναμετάδοσης και σε οποιοδήποτε άτομο 
φωτογραφίζει, κινηματογραφεί, ηχογραφεί ή αναμεταδίδει οτιδήποτε συμβαίνει στο χώρο του River 
Party Festival.

12.  Ένα άτομο μπορεί να εισέλθει στο χώρο του River Party Festival με τον εξοπλισμό που αναφέρεται 
στην παραπάνω παράγραφο 12, εάν αυτός βρίσκεται ενσωματωμένος σε συσκευές ηλεκτρονικών 
τηλεπικοινωνιών σχεδιασμένες για προσωπική ιδιωτική χρήση (όπως κινητά τηλέφωνα) ή πρόκειται 
για απλή φωτογραφική μηχανή. Το άτομο και πάλι ενδέχεται να απομακρυνθεί από το χώρο όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 12, εάν αποπειραθεί να εκμεταλλευτεί το υλικό για εμπορικό σκοπό.

13.  Τα εισιτήρια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος προγράμματος μάρκετινγκ, προώθησης 
πωλήσεων, προγράμματος ανταμοιβής ή διαγωνισμών εμπορικών ή μη χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή άδεια των διοργανωτών. Τα σήματα River Party και River Party Festival και το λογότυπο 
του River Party Festival είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα εμπορικά μητρώα της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια 
της διοργανώτριας εταιρίας

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.  Τα αυτοκίνητα και οι μηχανές χρειάζονται ξεχωριστό εισιτήριο για την είσοδο του στο εσωτερικό 
πάρκιν του Φεστιβάλ. Κοστίζει 2 ευρώ/ημέρα για τα αυτοκίνητα και 1 ευρώ/ημέρα για τις μηχανές 
και μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα σχετικά γκισέ του Φεστιβάλ. Στο χώρο του River Party δεν 
υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενείας τροχόσπιτων.

2.  Μην αγοράζετε εισιτήρια από μη πιστοποιημένους πωλητές. Τα εισιτήρια φέρουν ταινία ασφαλείας και 
τα βραχιολάκια διακριτικό barcode και ανήκουν στον κάτοχό τους και μόνο. Κάθε απόπειρα μεταβίβα-
σης ή μεταπώλησης θα οδηγήσει αυτόματα σε απαγόρευση της εισόδου. Προσοχή στις απομιμήσεις.

3.  Τα επίσημα εμπορικά είδη του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμα στο χώρο, σε περίπτερο με την ένδειξη River 
Store.

4.  Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε τις τουαλέτες και μην μολύνετε το ποτάμι και το πράσινο.

5.  Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε τα ειδικά δοχεία απορριμμάτων και τα σημεία ανακύκλωσης που είναι 
διαθέσιμα.

6.  Το όχημά σας μπορεί να ερευνηθεί παρουσία σας από το προσωπικό ασφαλείας στις πύλες εισόδου 
που βρίσκονται στους χώρους στάθμευσης, για λόγους ασφαλείας.

7.  Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την είσοδο σε οποιοδήποτε μεταφέρει αντικεί-
μενα που θεωρηθούν παράνομα ή επικίνδυνα.

8.  Τα ζώα δεν επιτρέπονται στο χώρο με μόνη εξαίρεση τους σκύλους – οδηγούς τυφλών. Παρακαλούμε 
μην φέρνετε μαζί σας τα κατοικίδια σας, δεν θα είχε τόση πλάκα για αυτά έτσι κι αλλιώς.

9.  Δεν επιτρέπονται τα πυροτεχνήματα, οι φωτοβολίδες, τα φανάρια καθώς και το κάψιμο πλαστικών.

10.  Για την ασφάλειά τη δική σας και των υπολοίπων επισκεπτών, παρακαλούμε να συμπεριφέρεστε με 
υπευθυνότητα.

11.  Στο χώρο του Φεστιβάλ υπάρχει ασθενοφόρο, γιατρός και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για 
την αντιμετώπιση τραυματισμών και άλλων έκτακτων περιστατικών που χρίζουν ιατρικής περίθαλ-
ψης, που προκλήθηκαν στο χώρο του River Party και κατά τη διάρκεια του εν λόγω φεστιβάλ.

12.  Στο χώρο του Φεστιβάλ υπάρχει ξεχωριστός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων ΑΜΕΑ.

  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ  

•  Η μεγάλη πλειοψηφία των επισκεπτών του Φεστιβάλ επιλέγουν για τη διαμονή τους σκηνές, κάνοντας 
χρήση του δικαιώματος κατασκήνωσης το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του (5ήμερου) εισιτηρί-
ου. Τα τροχόσπιτα δεν επιτρέπονται ούτε στους χώρους στάθμευσης ούτε στους χώρους του Φεστιβάλ.

•  Για την επιλογή του σημείου κατασκήνωσης μπορείτε να συμβουλευτείτε αν επιθυμείτε το σχετικό 
χάρτη του Φεστιβάλ.

•  Στην τιμή του 5ήμερου εισιτηρίου σας, συμπεριλαμβάνεται η πρόσβαση στους χώρους κατασκήνωσης 
του Φεστιβάλ. Έχετε το δικαίωμα να στήσετε τη σκηνή σας σε οποιοδήποτε σημείο εντός των ορίων 
των κατασκηνωτικών ζωνών.

 ΠΟΥ ΝΑ ΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΚΗΝΗ ΣΑΣ

•  Κάθε περιοχή έχει τη δική της ατμόσφαιρα. Για παράδειγμα ο «παράδεισος», που βρίσκεται στο ανατο-
λικότερο σημείο του χάρτη, είναι ένα δημοφιλές, ζωηρό σημείο. Έχει την κουλτούρα και το χρώμα των 
δικών του ανθρώπων οι οποίοι επιστρέφουν κάθε χρόνο. Εναλλακτικά, οι κατασκηνωτικές ζώνες πε-
ριφερειακά της κεντρικής σκηνής, θεωρούνται πιο ήσυχες. Κάποιοι από τους χώρους κατασκήνωσης 

είναι και οι πιο πολυσύχναστοι, με αποτέλεσμα να γεμίζουν πολύ γρήγορα, συνήθως όμως υπάρχει 
περισσότερος χώρος στη δεξιά πλαγιά. Οι περιοχές κατασκήνωσης σημειώνονται στο χάρτη.

•  Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι φέτος θα υπάρχει αρκετός επιπλέον χώ-
ρος για κατασκήνωση, αυξάνοντας τη χωρητικότητα του φεστιβάλ.

 CAMPING TIPS  

•  Αξίζει επίσης να ορίσετε το μέρος στο οποίο έχετε στήσει τη σκηνή σας, με βάση ένα συγκεκριμένο ση-
μείο. Μερικές φορές μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο να βρείτε τη σκηνή σας χωρίς ένα διακριτικό σημείο!

•  Παρακαλείσθε να μην πιάνετε υπερβολικό χώρο κατά το στήσιμο της σκηνής. Παρακαλείσθε επίσης 
να αποφεύγετε να στήνετε κιόσκια στο μπροστινό μέρος της σκηνής σας, καθώς στερούν πολύτιμο 
κατασκηνωτικό χώρο. Υπάρχουν άλλωστε πολύ πιο ενδιαφέροντα σημεία για να περάσετε την ώρα σας 
σε ένα φεστιβάλ, από το μπροστινό μέρος της σκηνής σας!

•  Δημιουργείστε ένα κλίμα οικειότητας και εμπιστοσύνης με τους γείτονές σας, ώστε να προωθήσετε το 
αίσθημα ασφάλειας. Φροντίστε ο ένας τον άλλον και βοηθείστε σε περίπτωση ανάγκης.

•  Να θυμάστε ότι οι σκηνές παραμένουν ευαίσθητες και επισφαλείς ακόμα και όταν είναι κλειστές. Τα 
λουκέτα προδίδουν ότι «έχω κάτι πολύτιμο εδώ μέσα!»

•  Εάν ανησυχείτε ότι κάτι μπορεί να κλαπεί, μην το αφήνετε στη σκηνή σας.

•  Έχετε υπ’ όψιν ότι τα αντικείμενα που χάνονται πιο συχνά σε κατασκηνωτικούς χώρους είναι τα κλειδιά, 
τα πορτοφόλια, τηλέφωνα και κάμερες. Παρακαλούμε να φροντίζετε για την ασφάλεια τους!

•  Αγαπήστε το φυσικό περιβάλλον της κατασκήνωσης και μην αφήνετε πράγματα πίσω σας όταν φύγετε.

•  Παρακαλούμε θερμά να σέβεστε τις ώρες κοινής ησυχίας.

  ΧΑΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  

•  Τα χαμένα αντικείμενα που βρίσκονται από τρίτους μπορούν να παραδίδονται στην κεντρική Γραμμα-
τεία. Εκεί μπορεί να βρείτε απολεσθέντα προσωπικά σας αντικείμενα, κατόπιν σύντομης περιγραφής, 
αν είστε τυχεροί και έχουν βρεθεί και παραδοθεί από άλλους.

 

  ΑΦΙΞΗ  

•  Οι χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα θα είναι ανοιχτά από την Δευτέρα το πρωί, δύο ημέρες πριν 
από την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ, επιτρέποντας στους επισκέπτες να φτάνουν κατά τη διάρκεια 
του διημέρου.

•  Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται η κατασκήνωση στους χώρους στάθμευσης.

•  Παρακαλούμε να έχετε τοποθετημένο το εισιτήριο του αυτοκινήτου σας σε εμφανές σημείο ώστε καθώς 
πλησιάζετε στο χώρο του φεστιβάλ, να κατευθυνθείτε όσο το δυνατόν πιο άμεσα στον χώρο στάθμευ-
σης. Θα χρειαστεί επίσης να έχετε πρόχειρο και το εισιτήριό/βραχιολάκι το οποίο θα πρέπει να τοπο-
θετήσετε στον καρπό σας πριν την είσοδό σας στο πάρκινγκ και κατ’ επέκταση στο χώρο του Φεστιβάλ.

•  Μην δίνετε το εισιτήριο σας σε κανέναν μέχρι να φτάσετε στην είσοδο του φεστιβάλ. Ο κάθε επισκέπτης 
θα πρέπει να φοράει το βραχιολάκι στο χέρι του κατά την είσοδό του στο χώρο του Φεστιβάλ καθώς θα 
επικυρώνεται αυτόματα με τη μέθοδο ηλεκτρονικής καταγραφής.

•  Εάν απομακρυνθείτε από την περιοχή του Φεστιβάλ θα πρέπει όταν επιστρέψετε να φοράτε το σχετικό 
βραχιολάκι στο χέρι σας. Δεν υπάρχει δυνατότητα να βγάλετε και να ξαναβάλετε το βραχιολακί στο χέρι 
σας. Το προσωπικό ασφαλείας υπάρχει περίπτωση να σας ζητήσει να επιδείξετε το βραχιολάκι σας 
ακόμα και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων – οπότε κρατήστε το ασφαλές και στο χέρι σας!

•  Από τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας, οι πύλες για τους πεζούς λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, 
έως το τέλος του Φεστιβάλ. Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το εισιτήριό σας ή την είσοδό σας 
στο χώρο, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κεντρικό Ταμείο. Σημείο πληροφοριών υπάρχει επίσης στην 
Κεντρική Γραμματεία καθώς και σε περίπτερα στο χώρο του Φεστιβάλ με τη σήμανση «Info Kiosk». Το 
Κεντρικό Ταμείο και η Κεντρική Γραμματεία λειτουργούν όλο το 24ωρο κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ 
για την καλύτερη εξυπηρέτησή των επισκεπτών.

 ΜΠΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

•  Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας δώστε τα εισιτήρια στους φίλους σας πριν αυτοί αναχωρήσουν για 
το φεστιβάλ. Κατά την είσοδο ο κάθε επισκέπτης θα πρέπει να κρατάει το εισιτήριό του και να φοράει 
το βραχιολάκι στο χέρι του ασφαλώς δεμένο.

•  Να είστε έτοιμοι να δείξετε το εισιτήριό σας στις εισόδους των χώρων στάθμευσης. Όμως μην δίνετε το 
εισιτήριό σας σε κανέναν – ακόμα και αν μοιάζουν με τους φροντιστές του φεστιβάλ, μέχρι να προσεγ-
γίσετε το σημείο μπροστά από τις εισόδους ασφαλείας, όπου ελέγχεται αυτόματα το βραχιολάκι σας.
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