Aktīvās atpūtas, mūzikas un dzīvesstila festivāla “PLAYGROUND” sabiedriskās kārtības un
apmeklētāju drošības noteikumi

UZMANĪBU! APMEKLĒTĀJAM, PIRMS IEEJAS FESTIVĀLA TERITORIJĀ,
IR PIENĀKUMS IEPAZĪTIES AR ŠIEM NOTEIKUMIEM. IEEJOT
FESTIVĀLA TERITORIJĀ APMEKLĒTĀJS APLIECINA, KA IR IEPAZINIES
UN APŅEMAS IEVĒROT ZEMĀK IZKLĀSTĪTOS SABIEDRISKĀS
KĀRTĪBAS UN APMEKLĒTĀJU DROŠĪBAS NOTEIKUMUS VISĀ
FESTIVĀLA NORISES LAIKĀ, KĀ ARĪ ATSAKĀS CELT JEBKĀDAS
PRETENZIJAS PRET FESTIVĀLA ORGANIZATORIEM ŠO NOTEIKUMU
NEIEVĒROŠANAS REZULTĀTĀ RADUŠĀS KAITĒJUMA DĒĻ.
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Festivāla organizators – SIA “Playground Events”, reģistrācijas Nr.: 50103995461.
Festivā la teritorija apmeklē tā jiem bū s atvē rta no 2018. gada 13.jūlija 16:00 līdz 15. jū lija
20:00 (laiki var tikt precizē ti).
Pirms ienā kš anas festivā la teritorijā apmeklē tā js apmaiņ ā pret derīgu ieejas biļeti saņ ems
biļetei atbilstoš u festivā la aproci. Visiem festivā la apmeklē tā jiem, atrodoties festivā la
teritorijā , jā bū t derīgai festivā la aprocei, tā s var tikt pā rbaudītas arī festivā la teritorijā vai
atstā jot to. Ja aproce tiek atzīta par nederīgu vai sabojā tu, apmeklē tā jam nekavē joties jā atstā j
festivā la teritorija. Festivā la aproci aizliegts nodot citā m personā m. Biļeš u un aproč u viltotā ji,
kā arī tie, kas iesaistījuš ies biļeš u vai aproč u viltoš anā , tiks saukti pie kriminā latbildības. Lai
ieietu un uzturē tos festivā la teritorijā , derīga ir tā da aproce, kas uzlikta uz rokas. Viltotas un
bojā tas (piemē ram, sagrieztas, saš ūtas, salīmē tas vai atlauztiem droš ības slē dž iem), kā arī
aproces, kas ir platā kas par rokas delmu, ir uzskatā mas par nederīgā m un tiks konfiscē tas, bez
tam š ādas aproces īpaš niekam tiks liegta ieeja Festivā la teritorijā .
Festivā la norises vietā apmeklē tā ji var tikt pakļauti personas, personisko mantu un
dokumentu pā rbaudei. Organizatoram ir tiesības neielaist festivā la teritorijā vai izraidīt no tā s
apmeklē tā jus, kuru uzvedība var traucē t festivā la norisei vai apdraudē t citu apmeklē tā ju
droš ību.
Lai apmeklē tu festivā lu, apmeklē tā jam ir nepiecieš ama derīga festivā la biļete.
Derīga festivā la biļete ir iegā dā jama autorizē tos biļeš u tirdzniecības kanā los. Katras biļetes
kods ir unikā ls, un tikai pirmais apmeklē tā js ar oriģ inā lo svītru kodu uz biļetes tiks ielaists
pasā kumā .
Biļeš u kopē šana un tā lā kpā rdoš ana ir stingi aizliegta. Risku par biļetes oriģ inā la un dublikā tu
vienlaicīgu izmantoš anu uzņ emas pats pircē js. Festivā la organizatori neuzņ emas atbildību par
biļetes ļaunprā tīgu izmantoš anu.
Jaunieš iem līdz 18 gadu vecumam festivā la teritorijā jā atrodas vecā ku vai cita pieauguš ā
(uzrādot bērna vecāka rakstveida piekriš anu) uzraudzībā . Bē rniem līdz 12 gadu vecumam
ieeja festivā lā ir bez maksas, ja tos uzrauga vecā ki vai pieauguš i aizbildņ i, kuriem ir derīga
festivā la biļete.
Noteikumi ir saistoši visiem Festivāla apmeklētājiem bez ierobežojumiem. Paralēli šiem
noteikumiem apmeklētājam ir saistoši Festivāla organizatoru norādījumi attiecībā uz šo
noteikumu ievērošanu.

NOTEIKUMI FESTIVĀLA TERITORIJĀ
IEEJA UN DARBALAIKI
• Festivāla teritorija atvērta no 13.jūlija plkst.16:00 līdz 15.jūlija plkst. 20:00. Vienas dienas
biļešu īpašniekiem festivāla teritorijā ļauts uzturēties no konkrētās dienas 08:00 – 08:00
nākamās dienas rītā
• Sestdien un svētdien aktivitātes sākās no 11:00
• Bērniem līdz 12.g.v. ieeja Playground festivālā ir bezmaksas, vecāku pavadībā
• Jauniešiem no 13.g.v. līdz 18.g.v. ieeja Playground Festivālā aizbildņu pavadībā
• Festivāla apmeklētajiem, kuri jaunāki par 18 gadiem laika posmā no 22:00 līdz 08:00
uzturēties festivāla teritorijā bez vecāku vai pieaugušā uzraudzības ir aizliegts
• Festivā la aproci aizliegts nodot citā m personā m. Biļeš u un aproč u viltotā ji, kā arī tie, kas
iesaistījušies biļešu vai aproču viltošanā, tiks saukti pie kriminālatbildības.
• Derīgu biļešu īpašniekiem ir tiesības atrasties festivāla teritorijā, tad, ja tie ievēro festivāla
noteikumus. Līdz ar atrašanos festivāla norises vietā apmeklētājs piekrīt ievērot festivāla
noteikumus, kā arī piekrīt, ka festivāla norises laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts un viņa
attēls var tikt izmantots komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību
piemērošanas.
KO DRĪKST UN KAS IR AIZLIEGTS?
• Sporta Kompleksa 333 teritorijā (autostāvvietu un telšu pilsētiņu ieskaitot) kategoriski
aizliegts ienest stikla taru un jebkāda veida alkoholiskus dzērienus. Apsardzes darbinieki ir
tiesīgi konfiscēt Sporta Kompleksa 333 teritorijā ienestus vai ievestus alkoholiskus dzērienus
• Cilvēkiem ar specifiskas pārtikas nepanesamību ir atļauts ienest personisko pārtiku
nelielos daudzumus, kā arī jaunajām ģimenēm ir ļauts festivāla teritorijā ienest pārtiku, kas
paredzēta zīdaiņa barošanai
• Festivāla teritorijā aizliegts ievest suņus un citus dzīvniekus
• Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem aizliegts iegādāties alkoholu un cigaretes
• Festivāla teritorijā aizliegts ienest, lietot un uzglabāt apreibinošās vielas un narkotikas
• Festivāla teritorijā aizliegts ienest un lietot pirotehniku un sprāgstvielas
• Festivāla teritorijā aizliegts ienest un lietot asus priekšmetus
• Festivāla teritorijā aizliegts lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas
u.tml.)
• Festivāla teritorijā aizliegts nodarboties ar nesaskaņotu produktu / pakalpojumu
tirdzniecību
• Festivāla teritorijā aizliegts ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un
veselību
• Festivāla teritorijā aizliegts peldēties naktī
• Festivāla norises vietā apmeklētāji var tikt pakļauti personas, personisko mantu un
dokumentu pārbaudei. Organizatoram ir tiesības neielaist festivāla teritorijā vai izraidīt no tas
apmeklētājus, kuru uzvedība var traucēt festivāla norisei vai apdraudēt citu apmeklētāju
drošību.
FESTIVĀLA APROCES
• Pirms ienākšanas festivāla teritorijā, apmeklētājs apmaiņā pret derīgu ieejas biļeti saņems
tai atbilstošu festivāla aproci. Visiem festivāla apmeklētajiem, atrodoties festivāla teritorijā,
jābūt derīgai festivāla aprocei, tās var tikt pārbaudītas arī festivāla teritorijā vai teritoriju
atstājot. Ja aproce tiek atzīta par nederīgu vai sabojātu, apmeklētajam nekavējoties jāatstāj
festivāla teritorija. Festivāla aproci aizliegts nodot citam personām.

• Lai ieietu un uzturētos festivāla teritorijā, derīga ir tāda aproce, kas uzlikta uz rokas.
Viltotas un bojātas (piemēram, sagrieztas, sašūtās, salīmētas vai atlauztiem drošības
slēdžiem), kā arī aproces, kas ir platākas par rokas delmu, ir uzskatāmas par nederīgām un
tiks konfiscētas, bez tam šādas aproces īpašniekam tiks liegta ieeja Festivāla teritorijā
FESTIVĀLA ORGANIZATORU ATBILDĪBA UN TIESĪBAS:
Iegādājoties festivāla Playground ieejas biļeti Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un ievērosiet
“Sporta Komplekss 333” teritorijas kārtības noteikumus un Playground Festivāla Noteikumus
, kā arī esat informēts, ka pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts un, ka šis materiāls var
tikt izmantots komerciāliem nolūkiem. Viss audivizuālais materiāls, kas radies Playground
Festivāla norises laikā un teritorijā un uzņemts ar profesionālu audio vai video un foto
tehniku ir Playground Festivāla īpašums un to bez Playground Festivāla organizatoru
piekrišanas ir aizliegts izmantot jebkādiem nolūkiem. Festivāla apmeklētajiem ir pienākums
ievērot visus festivāla organizatoru norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar festivāla norisi
un kartības nodrošināšanu, arī tādus, kas nav minēti šajos noteikums, bet ir darīti zināmi
festivāla norises laikā. Ja festivāla apmeklētājs neievēro festivāla noteikumus vai jebkurus
citus festivāla organizatoru norādījumus un rīkojumus, organizatoram ir tiesības festivāla
apmeklētāju izraidīt no festivāla teritorijas.
FESTIVĀLA ORGANIZATORI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR:
• traumām, kuras apmeklētāji guvuši festivāla laikā. Aktivitātes var būt bīstamas!
• personīgo mantu bojā jumiem, kā arī pazuduš ām vai nozagtā m mantā m – īpaš i iesakā m
festivā la teritorijā neienest un telš u pilsē tiņ ā neatstā t dā rgas un neaizvietojamas lietas;
• festivāla teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti –
par to pilnu atbildību uzņemas pakalpojuma sniedzējs;
• neizmantotām biļetēm, tās netiks kompensētas;
• valsts iestāžu vai institūciju veiktajām darbībām festivāla norises laikā un teritorijā.
FESTIVĀLA ORGANIZATORIEM IR TIESĪBAS:
• bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus;
• neielaist festivāla teritorijā vai izraidīt no teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība varētu
traucēt festivāla norisei un/vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību;
• atteikt pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko vielu reibumā
un var apdraudēt sevi vai citus festivāla apmeklētājus.
AUTOSTĀVVIETA
• Playground Festivāla teritorijā autotransporta novietošana pieejama par papildus
samaksu: 5 €
Samaksājot šo summu, jūsu transportlīdzeklim tiks izsniegta caurlaide, kas nodrošina iespēju
atkārtoti izbraukt/iebraukt festivāla teritorijā.
• Autostāvvietā ir izveidota pļavā, tādēļ brauciet uzmanīgi, lai nesabojātu savu automašīnu!
• Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām un tajās atstatajām mantām, tādēļ
neatstājiet tās redzamā vietā, kā arī vērtīgas lietas ņemiet sev līdzi!
• Drošības apsvērumu dēļ autostāvvietā aizliegts uzsliet teltis!
• Festivāla teritorijā nav paredzēta speciāla zona kemperu novietošanai. Kemperus drīkst
novietot stāvvietā kopā ar citiem transportlīdzekļiem.
NODERĪGI
• Ikvienam festivāla apmeklētājam ar derīgu ieejas biļeti ir iespējams nakšņot Playground
festivāla teritorijā – speciāli izveidotā telšu pilsētiņas zonā. Celt teltis ārpus speciāli tam
paredzētās zonas ir aizliegts

• Festivāla teritorijā būs pieejama ēdināšanas zona un bāri ( tikai skaidras naudas darījumi).
• Festivāla teritorijā aizliegts dedzināt ugunskurus un/vai lietot grilus
• Festivāla teritorijā esošo ūdenskrātuvi kategoriski aizliegts piesārņot! Mums šeit mājo
mazi pīlēni :)
• Festivāla teritorijā būs iespējams uzlādēt telefonu, kā arī – pieejams bezmaksas wi-fi
• Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par festivāla apmeklētāju personīgajām
mantām
• Pašiem jaunākajiem festivāla apmeklētājiem (0 – 7. g.v.) festivāla teritorijā paredzēts
speciāls bērnu laukums ar visām ērtībām gan mazajiem, gan māmiņām
• Peldēties atļauts tikai speciāli paredzētajā peldēšanās zonā, kur par Jūsu drošību
parūpēsies profesionāli glābēji
• Dažas no Playground festivāla aktivitātēm ir par papildus samaksu!
ĪPAŠIE NOTEIKUMI
Piedaloties Festivāla aktivitātēs pastāv potenciāls risks gūt traumas! Nepārvērtējiet
savas spējas un atcerieties, ka Festivāla apmeklētāji paši ir atbildīgi par savu rīcību un
veselību.
Festivāla apmeklētāji Festivāla norises laikā drīkst bez maksas piedalīties dažādās
ekstrēmo sporta veidu disciplīnās un citās fiziskās aktivitātēs.
Apmeklētājs piedalās sporta disciplinās un citās fiziskās aktivitātēs pēc savas brīvas
gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;
Apmeklētājs apliecina, ka ir izvērtējis savu prasmju un fiziskās sagatavotības atbilstību
dalībai jebkurā no sporta disciplīnām un citām fiziskām aktivitātēm.
Apmeklētājs apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret Festivāla organizatoriem
iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu
nenovērtēšanas, pārslodzes, vai nepareizas inventāra lietošanas dēļ.
Apmeklētājs atbild par visiem Festivāla organizatoram vai trešajām personām
nodarītiem zaudējumiem, ka radušies Apmeklētāja prettiesiskas darbības, vai
bezdarbības, kā arī šo noteikumu neievērošanas rezultātā.
Jautā jumu un neskaidrību gadījumā griezieties pie festivā la darbiniekiem un viņ i centīsies
Jums palīdzē t.
UZMANĪBU! Organizatori lū dz izmantot atkritumu tvertnes, nepiesā rņ ot teritoriju un saudzē t
dabu!

