
REGULAMENT Eforie Colorat

Grădina de vară Cinemascop

Accesul

Evenimentele Asociației Forumul Artelor Vizuale se vor desfășura în conformitate cu
regulile impuse de prevenirea răspândirii și contaminării cu Covid-19. Capacitatea
maximă admisă este de 250 de locuri. Distanța de 2m trebuie păstrată pe tot parcursul
vizitei, iar masca de protecție este obligatorie.

Accesul în zilele în care organizatorii percep taxă de intrare pentru proiecția filmelor va
fi permis, după ora 20:30, numai pe baza unui bilet VALID, valabil pentru o singură
persoană, o singură dată. Înainte de ora 20:30, accesul este gratuit.

Asociația Forumul Artelor Vizuale garantează veridicitatea și legalitatea unui bilet
NUMAI dacă acesta este achiziționat DIRECT de la casieria grădinii de vară, sau online
de pe www.eventbook.ro.

Vă rugăm să verificați veridicitatea biletului în momentul achiziționării acestuia.
Reclamațiile ulterioare NU vor fi luate în considerare. Asociației Forumul Artelor Vizuale
NU va acorda despăgubiri pentru eventualele cazuri de fraudă.

Este INTERZIS accesul minorilor sub 10 ani care nu sunt însoțiti de către un adult
responabil pentru aceștia.

În cazul în care, din cauza unor fenomene meteo, proiecția filmului nu poate fi realizată
și este anulată de către organizatori, persoanele care și-au achiziționat deja biletele
online de pe platforma www.eventbook.ro pot solicita restituirea costului biletului. În
orice altă situație, costul biletului nu poate fi restituit.

Prin achiziționarea biletului și/sau accesul în perimetrul Grădinii de vară Cinemascop,
participanții își dau acordul în mod expres pentru realizarea, transmiterea, folosirea și
editarea de materiale foto și video.

Asociația Forumul Artelor Vizuale își rezervă dreptul de a-și selecta clientela.

Încălcarea regulamentului poate atrage cu sine RESTRICȚIONAREA accesului sau
EVACUAREA  din perimetrul evenimentului.

Fiecare participant este răspunzător pentru pagubele provocate.

http://www.eventbook.ro
http://www.eventbook.ro


Dacă observaţi incidente, vă rugăm să vă adresaţi organizatorilor sau reprezentanților
acestora. Echipa asociației Forumul Artelor Vizuale este la dispoziţia dumneavoastră
pentru a menţine buna dispoziţie şi pentru a evita situațiile neplăcute.

Publicul evenimentelor organizate de Asociația Forumul Artelor Vizuale este rugat să fie
vigilent, să nu îşi lase lucrurile nesupravegheate, organizatorii NEFIIND
RESPONSABILI pentru eventualele pierderi sau furturi.

Însoţitorii copiilor îşi asumă ÎNTREAGA RESPONSABILITATE pentru siguranţa copiilor,
organizatorii nefiind răspunzători pentru eventualele incidente.

Participanţii la evenimentele Asociației Forumul Artelor Vizuale sunt OBLIGAȚI să se
supună controlului corporal sumar și să permită controlul bagajelor.

Este INTERZIS accesul cu bagaje de mari dimensiuni, ghiozdane sau rucsaci
voluminoși.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a NU permite accesul în incinta Grădinii de Vară a
celor care REFUZĂ controlul de securitate sau persoanelor care sunt SUSPECTE de
punerea în pericol a celorlalți participanți sau a bunei desfășurări a evenimentelor.

Accesul publicului începe în fiecare zi la ora 18:00. Evacuarea publicului din
perimetrul grădinii de vară se face la orele 24:00.

Este obligatoriu ca participanții să dețină un act de identitate valid pentru a face
dovada vârstei legale.

Doar persoanele de peste 18 ani au dreptul de a achiziţiona alcool sau ţigări, de
aceea este obligatoriu ca participanții să prezinte, la cerere, un act de identitate valid.

Fumatul este interzis în afara zonelor marcate cu „Zonă pentru fumat”.

Interzis

Nu este permis accesul cu băuturi sau mâncare din exterior în perimetrul Grădinii de
vară Cinemascop.

Nu este permisă consumarea semințelor în perimetrul Grădinii de vară Cinemascop

Lista obiectelor INTERZISE:

- Arme, bricege, lanțuri
- Droguri
- Obiecte contondente sau care pot fi considerate periculoase
- Recipiente din sticlă/ plastic/ metal - de orice natură
- Artificii/ pocnitori



- Materiale explozibile sau toxice
- Bannere susținute de bețe/ trepiezi
- Scaune normale sau pliabile
- Umbrele sau umbrele pliabile - Asociația Forumul Artelor Vizuale recomandă

utilizarea pelerinelor în caz de ploaie
- Motociclete.

Accesul cu medicamente este PERMIS doar în baza reţetei medicale aferente.

Aparate foto/video

Accesul în perimetrul Grădinii de vară Cinemascop este permis cu aparatură foto de
orice fel, inclusiv DSLR profesional. Fotografierea este permisă numai FĂRĂ BLITZ şi
fără a deranja bunul mers al evenimentului sau spectatorii prezenţi la evenimente.

Va rămâne interzis accesul cu orice fel de trepiede, blitz-uri detașabile, aparate de filmat
și alte accesorii, în special de dimensiuni mari.

Intrarea cu obiecte de valoare în incinta Grădinii de vară Cinemascop sau lăsarea lor în
grija altor persoane rămâne în răspunderea exclusivă a proprietarului.

Asociația Forumul Artelor Vizuale nu își asumă răspunderea pentru pierderea,
deteriorarea sau înstrăinarea aparaturii foto/video aparținând publicului sau membrilor
presei.

Achiziționarea de mâncare și băutură în perimetrul grădinii de vară Cinemascop

Achiziţionarea de mâncare şi băutură în interiorul grădinii se face de la rulota amplasată
în locație.

Acces Gratuit pentru persoanele cu dizabilităţi

Persoanele cu dizabilităţi certificate au acces gratuit cu însoţitor sau fără, în baza unui
certificatului VALID (este acceptată şi copia acestuia).


