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Regulamentul oficial al festivalului  
“TILTOTT FESZTIVÁL” 

I. ORGANIZATORUL 
Evenimentul intitulat “TILTOTT FESZTIVÁL”este organizat de S.C. CSÍKI RELOAD S.R.L., cu sediul 
în sat Sânsimion, comuna Sânsimion, nr.575, etaj 1, încăperea nr.4, județul Harghita, înmatriculată 
la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita sub numărul J19/89/2021, cod fiscal 
43690605, reprezentată legal prin administrator  Popa George – Marius, denumită în continuare 
“Organizator”. 
 
II. FESTIVALUL 
2.1. Prima ediție a evenimentului intitulat “Tiltott Fesztivál” (denumit în continuare “festivalul”), 
dedicată iubitorilor de muzică, se va desfașura în sat Sânsimion, comuna Sânsimion, nr.575, 
județul Harghita.  – în incinta curții Csíki Sör Manufaktúra (zona festivalului). 
2.2. Concertele se vor derula (durata festivalului) în cursul lunilor iunie-septembrie 2021 în zilele 
de vineri și sâmbătă, după cum urmează:  

- Accesul participanților începe la ora 16 
- Prezența publicului larg în zona festivalului este permisă cel mult până la ora 24:00  

2.3. Regulamentul este întocmit în limba română și maghiară și va fi făcut public conform 
legislației aplicabile din România, fiind disponibil în mod gratuit, pe toată durata de desfășurare a  
festivalului, oricărei persoane în oricare dintre următoarele modalități : 

➢ pe pagina de internet: https://csikisor.hu/pages/tiltott-fesztival;  
➢ pe adresa  https://facebook.com/csikisormanufaktura 
➢ poate fi obținută prin trimiterea unei solicitări scrise prin e-mail la adresa 

marketing@csikisor.hu sau pe cale poștală la adresa S.C. CSÍKI RELOAD S.R.L., cu sediul în 
sat Sânsimion, comuna Sânsimion, nr.575, etaj 1, încăperea nr.4, județul Harghita, România.  

2.4.  Organizatorul festivalului își rezervă dreptul de a modifica, completa sau schimba 
prezentul Regulament. Modificările, completările aduse vor fi aduse la cunoștința participanților în 
timp util pe site-ul https://csikisor.hu/pages/tiltott-fesztival și 
https://facebook.com/csikisormanufaktura.   
2.5. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta. Potrivit liberei 
decizii a Organizatorului, festivalul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin 
intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de 
materiale le pot conține vor fi interpretate exclusiv în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament. 
2.6. Prin cumpărarea unui bilet, participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte 
acest Regulament. 
 
III. DEFINIȚII 
3.1. Exceptând situațiile în care, în cadrul acestui document, se prevede un sens mai extins sau, 
după caz, în funcție de anumiți factori, unul mai restrictiv, termenii utilizați au următoarele 
definiții: 

Bilet – certificat, emis contra cost de către organizator pe suport de hârtie sau în formă electronică, 
prin care se acordă participantului dreptul de a participa la un concert predefinit. 
Brățara– certificat (netransmisibil) emis de către organizator la preschimbarea biletului sau 
invitației, prin care organizatorul acordă participantului dreptul de a intra în zona festivalului, în 
funcție de documentul preschimbat. 
Info Point – punctul de informare a participanților cu privire la festival, în care aceștia îsi pot 
preschimba biletele sau invitațiile în brătari. 
Invitație –certificat identificat printr-un număr și/sau o serie de ordine, emis de către organizator 
pe suport de hârtie sau în formă electronică, prin care se acordă participantului dreptul de a 
participa la festival, într-una dintre cele doua zile. 

https://csikisor.hu/pages/tiltott-fesztival
https://facebook.com/csikisormanufaktura
mailto:marketing@csikisor.hu
https://csikisor.hu/pages/tiltott-fesztival
https://facebook.com/csikisormanufaktura
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Obiecte interzise – bunuri, produse, materiale, substanțe ț.a.m.d., a căror deținere este interzisă în 
cadrul festivalului. 
Partener – persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități în cadrul festivalului, în baza unei 
relații juridice cu organizatorul. 
Participant – persoana care participă la festival, în calitate de cumpărător al unui bilet sau în 
calitate de beneficiar al unei invitații. 
Politica privind prelucrarea înregistrărilor foto și/sau video efectuate – totalitatea condițiilor 
în care organizatorul prelucrează datele Dumnevoastră cu caracter personal.   
Produs – orice bun de consum imediat, comercializat în cadrul festivalului (exemple: mâncare, 
băuturi alcoolice, băuturi non-alcoolice). 
Serviciu – orice altă prestație ce NU reprezintă transmiterea unui produs sau a unui obiect de 
merchandise, efectuată în cadrul festivalului. 
Regulament – totalitatea regulilor impuse de către organizator participanților, începând cu 
momentul achiziționarii biletului sau al primirii invitației și până la părăsirea zonei de festival, ca 
urmare a încetarii duratei acestuia. Cumpărarea unui bilet sau folosirea unei invitații reprezintă 
acceptarea tuturor termenilor și condițiilor, iar încălcarea prezentelor reguli atrage, dacă nu se 
prevede altfel, evacuarea din zona festivalului, organizatorul rezervându-și dreptul de a sesiza 
autoritățile competente în caz de fapte antisociale. 
Termenii și conditiile pot fi modificate pâna la ora de închidere a festivalului, ca urmare a unor 
modificări legislative (în sens larg, incluzând acte incidente ale administratiei publice centrale), în 
situații bine justificate (în care organizatorul își asumă a depune toate eforturile pentru a 
limita/înlătura orice eventuală neplacere ce ar putea fi cauzată participanților), ș.a.m.d. În toate 
ipotezele organizatorul urmând a lua toate măsurile necesare pentru informarea participanților în 
timp util. Modificarea prețului biletelor nu constituie modificare a termenilor și condițiilor 
prezentului regulament. 

4. ACCESUL LA “TILTOTT FESZTIVÁL” 
4.1. Contextul special impus de criza COVID-19 ne solicită implementarea unor reguli 
speciale pentru participarea la evenimente. Aceastea sunt gândite pentru a proteja 
sănătatea și siguranța participanților și respectă toate recomandările autorităților. Vă 
mulțumim anticipat pentru respectarea măsurilor care ne protejează sănătatea și duc mai 
departe speranța să ne vedem mai des! 
Tuturor participanților li se va măsura temperatura cu un termometru noncontact și se va efectua 
un triaj observațional. Este interzis accesul persoanelor care prezintă o temperatură corporală ce 
depăşeşte 37,3°C şi/sau simptome de infecţie respiratorie.  
Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces la eveniment. 
• Păstraţi distanţa de siguranţă de cel puţin 2 m faţă de ceilalţi participanți și urmați fluxurile 
semnalizate de organizatori pentru intrare și ieșire. 
• Purtarea măștii este obligatorie pe întreaga durată a evenimentului. Aceasta trebuie să acopere 
corect nasul și gura. 
• Dezinfectaţi-vă mâinile folosind dezinfectantul pe bază de alcool pus la dispoziţie la accesul în 
zona festivalului. 
4.2. Intrarea în zona festivalului este permisă doar persoanelor care se află în una dintre 
următoarele situaţii: 

a. sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 
complete de vaccinare; 

b. prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore; 
c. prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore. 
d. se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu 

SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data 
diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de 
anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior desfășurării activității). 
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4.3. Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situaţiilor prevăzute la alineatul precedent prin 
prezentarea documentelor care atestă situaţiile prevăzute la lit. a)-d), pe suport hârtie sau în format 
electronic. 
4.4. Cumpărarea biletelor se poate realiza online pe site-ul www.eventim.ro. Biletele pe suport de 
hârtie pot fi achiziționate la locațiile menționate pe site-ul www.tiltottfesztival.com. 
4.5. Persoanele care achiziționeaza bilete sunt rugate să verifice veridicitatea biletului în momentul 
achiziționării și în cazul în care are vreo suspiciune, trebuie să anunțe de îndată organizatorul, la 
adresa de e-mail marketing@csikisor.hu. Reclamațiile ulterioare NU vor fi luate în considerare. 
Organizatorul nu va acorda despăgubiri în caz de pretinsă fraudă. 
4.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prețul biletelor, persoanele interesate 
trebuind a urmări site-ul organizatorului înainte de a proceda la cumpărare. Modificarea prețului 
biletelor NU afectează persoanele care au plată confirmată înainte de operarea modificării. 
4.7. Odată achiziționate, biletele NU pot fi returnate. Contravaloarea biletelor achizitionate poate fi 
restituită numai în situația anulării concertelor de către organizator sau în cazul în care rezultatul 
testului antigen rapid la fața locului va fi pozitivă. În acest ultim caz, contravaloarea biletului 
achiziționat va fi restituită în săptămâna următoare după eveniment. 
4.8. Biletele vor fi scanate și după confirmarea validității lor, preschimbate în brățari la accesul în 
festival, pentru o zi. Un Info Point va funcționa în fiecare zi a festivalului, în intervalul orar 16:00 – 
00:00. 
4.9. Brățarile NU sunt transmisibile, asigurând accesul în cadrul festivalului doar persoanei căreia i-
a fost fixată după preschimbarea biletului/invitației. 
4.10. Purtarea brățarii este obligatorie pe toată durata festivalului, iar aceasta poate fi verificată 
oricând, atât în perimetrele de acces în zona festivalului, cât și în interiorul acesteia. 
4.11. Ruperea, deteriorarea sau pierderea brățarii anulează dreptul de participare și accesul 
participantului în zona festivalului.  
Regulile privind brățarile, arătate la paragrafele anterioare, se aplică tuturor participanților. 
4.12. Minorii pot participa la festival în cazul în care vor fi achiziționat un bilet sau vor fi primit o 
invitație, dacă și numai dacă sunt însoțiți de un adult ce își va fi achiziționat un bilet sau care este 
beneficiar al unei invitatii. 
4.13. La momentul preschimbării biletului, adultul care însotește un minor este obligat să prezinte 
declarația-tip, completată și semnată (declaratia tip se regăsește la ultima pagină a prezentului 
document). În cazul în care minorul are cel puțin 14 ani, acesta va prezenta cartea de identitate. 
Minorii care au împlinit vârsta de 16 ani, pot intra și fără însoțitor, dacă au achiziționat un bilet și 
îndeplinesc una dintre condiițiile prevăzute la pct.4.2.  
Minorul va primi o brățară, pe care adultul va nota numărul său de telefon. 
Minorul NU va putea intra în zona festivalului neînsoțit de către adult. 
De asemenea, minorul NU va putea părăsi zona festivalului neînsotit de către adult, cu excepția 
situațiilor deosebite, precum evacuarea participanților sau a unei parți a participanților sau cazurile 
medicale (situații în care va fi însoțit de personal medical).  
Organizatorul NU încurajează prezența copiilor foarte mici la astfel de evenimente, unde nivelul 
fonic ridicat ar putea crea efecte negative asupra auzului acestora. Adultul este răspunzător pentru 
siguranța minorului. 
4.14. Organizatorul recomandă tuturor participanților să își efectueze check-in-ul și să vină la 
Festival cu cel puțin câteva ore înainte de concertul la care doresc să participe. 
4.15. Organizatorul nu acordă nicio garanție în legătură cu posibilitatea de a intra la Festival la ora 
dorită sau cu privire la posibilitatea de a participa la timp la concertul dorit sau cu privire la 
calitatea distracției, și exclude în mod explicit rambursarea către participant a prețului Biletului, 
acordarea unei reduceri ulterioare sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de 
orice natură către participant. 
 
V. INTERDICȚII 

http://www.eventim.ro/
http://www.tiltottfesztival.com/
mailto:marketing@csikisor.hu
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5.1. Organizatorul iși rezervă dreptul de a interzice accesul sau, eventual, de a evacua din cadrul 
festivalului: 

• persoanele agresive, 
• persoanele aflate sub influenta drogurilor sau alcoolului, 
• persoanele care manifesta forme de comportament violent sau care îi deranjează pe ceilalți 

participanți, 
• persoanele care prezintă un comportament ce contravine bunei desfăsurări a festivalului, 
• persoanele care sunt suspecte de punerea în pericol a altor participanți sau a bunei 

desfășurări a festivalului, 
5.2. Fiecare participant are obligația să prezinte un comportament civilizat față de toate celelalte 
persoane ce se regăsesc în cadrul festivalului, prin care să nu aducă atingere drepturilor și 
intereselor legitime ale altor participanti, artiștilor, organizatorului și partenerilor acestuia. 
5.3. Participanții sunt rugați să își supravegheze în permanență și cu atenție minorii pe care îi 
însoțesc și să NU își lase nesupravegheate bunurile. 
5.4. De asemenea, participanții sunt rugați să fie vigilenți și, în cazul în care observă eventuale 
incidente care pot pune în pericol participanții, bunurile acestora sau desfășurarea festivalului, să 
se adreseze de îndata celui mai apropiat reprezentant al organizatorului sau agent de pază. 
5.5. Fiecare participant este răspunzator pentru pagubele provocate, iar organizatorul NU este 
responsabil pentru eventualele pierderi, furturi, deteriorări (parțiale sau totale) sau orice alte 
acțiuni/omisiuni din partea unei terțe persoane (inclusiv reprezentantul unui partener) a cărei 
consecință este diminuarea valorii unui bun (inclusiv aparatura foto/video a membrilor presei). 
5.6. Organizatorul se va afla în permanență la dispoziția participanților, pentru a ajuta la 
menținerea bunei atmosfere și pentru evitarea eventualelor situații neplăcute. În acest sens, 
organizatorul își rezervă dreptul de a bloca temporar accesul participanților în anumite perimetre, 
în cazul în care consideră că respectivele perimetre și-au atins capacitatea maximă în care festivalul 
se poate derula în condiții de siguranță. 
5.7. Organizatorul NU este răspunzător pentru deteriorarea stării de sănătate a vreunui participant, 
cauzată de o afecțiune preexistentă, cumulată cu elementele specifice unui astfel de festival. 
(exemplificativ: aglomerație, zgomot, echipamente de iluminat, etc.) 
De asemenea, organizatorul NU este răspunzator pentru deteriorarea stării de sănătate a vreunui 
participant, ca urmare a acțiunii/omisiunii unui alt participant, unui partener sau a altei persoane 
care nu se află în niciun raport cu organizatorul. 
5.8. Este interzis accesul în cadrul festivalului cu: 
- animale de companie, 
- substante psihoactive, 
- orice fel de obiecte contondente sau care pot fi considerate periculoase, arme albe, bricege, lanțuri 
etc., 
- materiale, substanțe sau produse pirotehnice, 
- spray-uri (inclusiv spray-uri pentru autoapărare), 
- orice fel de recipiente de sticlă (inclusiv sticle de parfum sau de crema) sau de metal, 
- produse cosmetice ce contin lichide inflamabile, 
- lasere sau lampioane chinezesti, 
- bidoane de plastic, cutii de conserve, cutii de bautura, 
- umbrele (pliabile sau nu), si 
- banner-e sustinute de bete, 
5.9. NU se vor primi spre păstrare în cadrul punctului de depozitare: 
- alimente si alte produse perisabile, 
- produse alcoolice, 
- materiale, substanțe sau produse toxice, inflamabile, explozive, 
- materiale, substanțe sau produse considerate de către organizator periculoase pentru buna 
desfășurare a evenimentului sau care pot pune în pericol participanții, 
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- obiecte de valoare (precum bijuterii, bani, ceasuri, telefoane etc.) sau acte ce servesc pentru 
identificare, legitimare sau dovedirea stării civile. 
5.10. Precizăm, că organizatorul va pune la dispoziția participanților o zonă de food special 
amenajată, care va funcționa pe întreaga durată a festivalului. Astfel, cei sosiți se vor putea bucura 
de un spațiu dedicat preparatelor culinare și băuturilor, disponibile pentru toate gusturile. 
5.11. Participanților le sunt interzise în cadrul festivalului orice formă de activitate economică de 
orice fel (inclusiv promovarea serviciilor proprii sau prestate de o altă persoana) sau publicitară, 
demonstrațiile, manifestațiile și mitingurile de orice natură, împărțirea de pliante, precum și orice 
alte manifestări de comportament care pot afecta buna desfășurare a festivalului sau buna 
dispoziție a altor participanți. 
5.12. Este interzisă vânzarea de băuturi alcoolice către persoanele minore. Organizatorul și 
partenerii săi au dreptul de a solicita oricărui participant prezentarea unui act de identitate care să 
ateste vârsta. 
5.13. Este strict interzisă ridicarea de drone deasupra festivalului sau montarea de echipamente 
profesionale de filmat, fără acord expres, prealabil și exprimat în formă scrisă din partea 
organizatorului. 
 
 
VI. SECURITATE. PRIM AJUTOR 
6.1. În interiorul perimetrului festivalului, organizatorul asigură securitatea și paza printr-un 
partener calificat și acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanții sunt rugați și 
obligați să respecte agenții de securitate, să colaboreze cu aceștia și să le respecte intrucțiunile în 
caz de urgență. 
6.2.În caz de incident, de violență sau de punere în pericol a integrității corporale a altor persoane, 
personalul care asigură securitatea va putea decide evacuarea perosanelor implicate din zona 
festivalului. 
6.3. Zona de prim ajutor va fi indicată în mod vizibil pentru toți participanții. 
6.4. În cazul în care participantul nu se poate deplasa la zona de prim ajutor, acesta este rugat să 
ceară ajutorul celui mai apropiat reprezentant al organizatorului sau agent de pază. 
 
VII. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI ÎNREGISTRĂRILE FOTO/VIDEO  
7.1. Toate materialele prezentate pe site și pe suporturile din zona festivalului reprezintă 
proprietatea organizatorului sau a partenerilor acestuia. 
7.2. Toate imaginile, emblemele, textele din zona festivalului sunt reproduse cu acordul 
proprietarului acestora. Toate aceste elemente se supun legislatiei in materie de proprietate 
intelectuala. 
7.3. Participanții NU pot utiliza, copia, distribui, publica sau incorpora, în scopul obținerii de 
venituri, astfel de elemente în cadrul altor documente sau materiale sub nicio formă, fără acord 
expres, prealabil și exprimat în formă scrisă din partea organizatorului sau a partenerilor acestuia. 
7.4. Pentru motive de securitate, zona festivalului este supravegheată cu camere video de către 
Parteneri Contractuali ai organizatorului. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 
preluate prin camerele video de supraveghere are loc oricând vă aflați în incinta festivalului, iar 
prin participarea la Festival Participantul vă oferiți explicit acordul pentru aceasta prelucrare. 
7.5. 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 
ocazia festivalului. 
7.6. Prin cumpărarea unui bilet la un concert al festivalului, participanții acceptă faptul că 
organizatorul, partenerii acestuia, membrii presei, alți participanți și alte persoane cărora le este 
permis accesul în cadrul festivalului pot realiza înregistrari audio și/sau video ale festivalului. 
7.7. Prin cumpărarea unui bilet la un concert al festivalului, participanții își oferă acordul expres 
pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor, înțelegând și acceptând că 
organizatorul poate stoca și duplica înregistrările și le poate distribui/disemina prin mijloace 
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specifice, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod, inclusiv prin informarea publicului cu 
privire la edițiile viitoare ale festivalului, concerte și programe, prin mijloace de transmisie a 
datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace electronice (exemple: YouTube, Facebook, Instagram) 
sau de alt tip. 
7.8. Prin cumpărarea unui bilet la un concert al festivalului, în limitele prevăzute de lege, 
participanții renuntă la orice pretenție financiară sau de altă natură împotriva organizatorului 
decurgând din acțiuni precum cele de mai sus. 
7.9. Participanții au dreptul să filmeze și să fotografieze în zona festivalului, însă pot folosi aceste 
materiale exclusiv în scop personal. Participanților le este permis să face publice pozele și filmările 
din cadrul festivalului, doar în măsura în care acestea nu afectează dreptul la imagine al celorlați 
participanți sau drepturile organizatorului. De asemenea, participanții vor avea în vedere că pentru 
anumite concerte Organizatorul poate restricționa sau interzice filmarea și/sau fotografierea, la 
solicitarea managementului artiștilor, caz în care va anunța aceste situații prin mijloace proprii de 
comunicare. În caz de nerespectarea a acestei obligații, organizatorul va solicita participantului să 
înceteze acivitatea nepermisă/să șteargă postările publice, sub sancțiunea suportării integrale a 
prejudiciilor astfel produse. 
7.10. Conform Regulamentului GDPR beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, dreptul de a 
obține ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la 
opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.  
7.11. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa organizotorului cu o cerere scrisă, datată 
și semnată la adresa electronică marketing@csikisor.hu . 
7.12. În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate 
altfel decât în conformitate cu legislația aplicabilă, vă rugam să ne contactați la adresa de e-mail 
menționată la pct.7.11. Dacă nu ajungem la o înțelegere, vă puteți adresa și Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, după cum urmează: 

Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal 
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, 
București, Romania 
Telefon:+40.318.059.211, +40.318.059.212 
Fax: +40.318.059.602 
Email: anspdcp@dataprotection.ro 

 
VIII. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI. DISPUTE. RECLAMAȚII 
8.1. Suplimentar față de situațiile mai sus indicate, organizatorul NU își asumă răspunderea pentru: 

a. nicio pretenție ridicată de către persoane care vor fi pătruns în zona festivalului fără a avea 
dreptul sau cu încalcarea prevederilor prezentului regulament ori a legislației în vigoare; 

b. nicio pretenție privind acțiuni, omisiuni, evenimente ș.a.m.d., realizate în afara zonei 
festivalului; 

c. eventualele întârzieri în evacuarea publicului larg din zona festivalului, cauzate de acesta 
sau de alți factori externi; 

d. durata procesului de intrare în zona festivalului; 
e. absența intempestivă și neanunțată a vreunuia dintre artiști (organizatorul asumându-și 

luarea de îndată a tuturor măsurilor necesare bunei desfășurari a festivalului); 
f. nicio pretenție întemeiată pe un eveniment cauzat de un lucru de a cărui pază juridică NU 

este responsabil organizatorul; 
g. nicio pretenție atunci când este întemeiată pe o cauză în privința căreia legea prevede 

înlăturarea și/sau limitarea răspunderii organizatorului, 
8.2. În cazul în care evenimentul este anulat din cauza, dar nu limitat la, acte legislative, forță 
majoră, greve, dezastre naturale, fenomene meteo, inaccesibilitatea locației, organizatorul poate 
decide să returneze total costul biletelor sau să amâne evenimentul pentru o dată ulterioară.  
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8.3. Orice persoană care are pretenții împotriva organizatorului îl va contacta pe acesta la sediul 
său social, pentru a încerca soluționarea pe cale amiabilă a diferendului. 
8.4. În cazul în care, după parcurgerea încercării de a soluționa diferendul pe cale amiabilă, nu se 
ajunge la niciun consens, acesta poate fi deferit instantei de judecata de la sediul organizatorului. 
8.5. Nu sunt tolerate excepții de la regulile de mai sus, încălcarea prezentului regulament putând 
duce la evacuarea persoanei în cauză din zona de festival și interzicerea accesului în zona de 
festival, fără rambursarea biletului și/sau anunțarea instituțiilor abilitate ale statului, dacă va fi 
necesar. 
8.6. În vederea sesizărilor de orice natură, participanții la concertele “TILTOTT FESZTIVÁL” pot 
depune reclamații în scris la adresa de e-mail marketing@csikisor.hu sau pe cale poștală la adresa 
organizatorului menționat la pct.I din prezentul regulament. 
 
Sânsimion, la 20.05.2021 
 
 

S.C. CSÍKI RELOAD S.R.L., 
prin Popa George-Marius 
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Declarație 

 

 Subsemnatul/Subsemnata _______________________________________, domiciliat(ă) în 

____________________________________________________________________________________________________________, 

identificat(ă) prin C.I./B.I. seria ____ nr. __________, ce pot fi contactat(ă) la numărul de telefon 

 

, în calitate de părinte / tutore al minorului 

__________________________________________________________________, având vârsta de __________ ani, având 

cunoștință și înțelegere deplină a dispozițiilor pct.4.12-4.13 din Regulamentul oficial al 

evenimentului intitulat TILTOTT FESZTIVÁL și cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal 

privind falsul în declarații, declar  

 a) că eu sunt persoana care va însoți minorul la evenimentul mai înainte menționat și 

 b) că îmi asum întreaga responsabilitate privindu-l pe minor. 

 

 

DATA         SEMNĂTURA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


