Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas
Civillikumu un sabiedrībā vispārpieņemtajām uzvedības normām.

•

Par pasākuma norisi un saturu ir atbildīgs pasākuma rīkotājs. Apmeklētāji ir
personīgi atbildīgi par savām mantām.

•

Koncertdārzs “Pūt, vējiņi!” un SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” nenes
nekādu atbildību, ja apmeklētājs neievēro Noteikumus, uzņēmuma darbinieku
un apsardzes darbinieku norādījumus, izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus,
nodara kaitējumu savai veselībai, apdraud savu vai citu apmeklētāju veselību
vai dzīvību, nodara materiālus/morālus zaudējumus trešajai personai.

•

Apmeklētājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par nodarīto materiālo
zaudējumu koncertdārzam “Pūt, vējiņi!” un SIA “Liepājas Latviešu biedrības
nams”.

•

Pasākuma apmeklētājs uzņemas pilnu atbildību par sava bērna (līdz 12
gadiem) uzvedību pasākuma norises teritorijā apmeklējuma laikā.

•

Atrodoties koncertdārza teritorijā, apmeklētājam jāatturas no jebkādas
rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu personu dzīvību, veselību un
drošību.

•

Pasākuma norises vietā tiks ielaistas personas, kuras var uzrādīt derīgu ieejas
biļeti vai ielūgumu. Ieejas biļeti vai ielūgumu ir jāsaglabā līdz pasākuma
beigām.
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•

Apmeklētājam ir tiesības atrasties sēdvietā vai stāvvietu zonā, kas norādīta
ieejas biļetē vai ielūgumā. Pēc koncertdārza darbinieku vai pasākuma rīkotāja
pārstāvja lūguma ir jāuzrāda ieejas biļete vai ielūgums.

•

Apmeklētājiem ir jāievēro koncertdārza darbinieku norādījumi.

•

Apmeklētājiem stingri jāievēro ugunsdrošības noteikumi, jāziņo koncertdārza
darbiniekam, pasākuma rīkotāja pārstāvim vai apsargam par avārijas
situāciju vai ugunsgrēka trauksmi;

•

Apmeklētājiem koncertdārza “Pūt, vējiņi!” teritorijā ir aizliegts:

•

ierasties alkohola un/vai psihotropo, narkotisko vielu reibumā;

•

ienest ēdienus vai dzērienus stikla traukos, plastmasas pudelēs, skārda
bundžās;

•

ienest asus priekšmetus, ieročus;

•

sviest un mētāties ar amfiteātra zonā esošā seguma materiāliem
(oļiem);

•

smēķēt skatītāju zālē un smēķēšanai neparedzētās vietās;

•

ienest skatītāju zālē teritorijā iegādātos ēdienus un dzērienus;

•

ienest profesionālo foto un video aparatūru;

•

fotografēt vai filmēt pasākumu bez saskaņošanas ar pasākuma rīkotāju;

•

lietot mobilos tālruņus pasākuma norises laikā;
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•

apmeklēt pasākumu nepiemērotā apģērbā (peldkostīmā, pludmales
čībās, pludmales šortos u.c.);

•

ievest mājdzīvniekus;

•

atstāt bērnus līdz 12 (divpadsmit) gadu vecumam bez pieaugušo

uzraudzības;

•

veikt atklātas liesmas (sveces, lāpas utt.), uguņošanu un citus uguns
efektus;

•

bojāt koncertdārza teritorijā esošo inventāru;

•

iebraukt ar velosipēdiem, skrejriteņiem, elektriskajiem skrejriteņiem,
skrituļslidām u.c.;

•

Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu koncertdārza “Pūt, vējiņi!”
darbiniekiem un pasākuma apsardzei ir tiesības apmeklētāju izraidīt no
koncertdārza teritorijas.
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