90’ FESTIVAL 2018 VILKÅR OG BETINGELSER
1. Vilkårene og Betingelsene listet under (heretter referert til som “Vilkår og Betingelser”)
beskriver oppførselsreglene og deltakelsesbetingelser for alle deltakere som tar del i
eventet kalt 90’ Festival (heretter referert til som “Eventet”) som tar plass i Katowice,
Three Ponds Valley på gaten Francuska og Trzy Stawy krysset 21nde Juli 2018.
2. Målet med vilkårene og betingelsene er for å forsikres om sikkerheten til Eventet ved
å definere den akseptable oppførsel til menneskene som er tilstede på Eventet og
betingelsene til å oppholde seg på området hvor Eventet holdes.
3. Arrangøren for Eventet er: EXTO Sp.z o. o., som holder til på: 40-153 Katowice, al.
Korfantego 191E, som er registrert inn i registeret over entreprenører, holdt av
Katowice-Øst Distriktsrett i Katowice – VIII Divisjon av det Nasjonale Rettsregisteret,
under KRS nummer 0000607936, NIP nummer 6342859214 og REGON nummer
3639922463.
4. Vilkår og Betingelser gjelder enhver person som oppholder på området som Eventet
holdes, i løpet av tiden Eventet blir holdt. Enhver person som oppholder seg på
eventområdet er bedt om å følge punktene og reglene i Vilkårene og Betingelsene.
“Eventområdet” er et området som i Three Ponds Valley som er innelukket og gjort
tilgjengelig for arrangøren.
5. Alle personer som deltar i eventet er bedt om å følge rutine regulasjoner innenfor
eventområdet som følger av vilkår og betingelser under i tillegg til generelle lover.
Under eventet vil informasjonstjenester informere om sikkerhetsregulasjonene
definert av arrangøren eller av utrykningstjenester.
6. Deltakelse er overført. Deltakelses betaling gis ved å kjøpe minst en billett som gir lov
til å delta på eventet. Prisliste er tilgjengelig på http://90festival.no
7. Barn under alder av 6, med følge av foresatt, har gratis inngang.
8. Eventet er åpent for alle personer som har kjøpt en billett som gir lov til å komme inn
på eventet, gitt at personer under 13 år er under oppsyn av en voksen.
9. Billetter kan bli kjøpt på billettkontoret rett før man kommer inn på Eventområdet eller
via http://90festival.no nettsiden, i tillegg til de designerte før-salg og salgskontorene.
10. Regler ved bruk av billetter:
a) Billetter gir rett til å komme inn på Eventområdet,
b) Ubrukte billetter kan ikke refunderes,
c) Arrangøren er ikke ansvarlig for å gi duplikater for tapte eller skadde billetter,
d) En billett som er skadet eller uleselig er ugyldig og gir ikke rett til refundering
eller erstatning,
e) Følget til handikappede er ansvarlig for å kjøpe egen billett,
f) Om en endring skulle forekomme i artistprogrammet, gir ikke dette rett til
refundering av billett eller omgjøring av billettkjøp
11. Forskjellene på billetttypene
a) Rabattbilletter gir billettinnehaver lov til å komme inn og oppholde seg på
eventområdet, rabattbilletter gjelder handikappede personer og personer
under 12 år,
b) Standard billett gir billettinnehaver lov til å gå inn og oppholde seg på
eventområdet en gang, den gjelder personer over 12 år.
c) Golden Circle billetter gir billettinnehaver lov til å komme inn og oppholde seg
på eventområdet, i tillegg til å oppholde seg i det avsperrede Golden Circle
området som er rett foran scenen. Det er ingen aldersgrense på Golden Circle
billetter,
d) VIP billetter gir billettinnehaver lov til å komme inn og oppholde seg på
eventområdet, i tillegg til å oppholde seg i det avsperrede Goden Circle
området, i tillegg til det avsperrede VIP området med tilgang til egen catering.
Drikke og alkohol kan kjøpes. Rabattbilletter, standardbilletter og Golden
Circle billetter gjelder ikke i VIP området.

12. Før inntredelse på eventområdet, må personer som har kjøpt billett innløse billetten i
et armbånd. Media, som har fått autorisasjon, må hente armbåndene på en
informasjonskiosk/autorisasjonspunkt.
13. Personer som deltar på Eventet er bedt om å oppføre seg på en måte som ikke
innebærer trussel på sikkerheten til andre, og spesielt følge de vilkår og betingelser
av området og disse Vilkår og Betingelser av masse Eventet.
14. Arrangøren informerer om at Event deltaker eller noen annen person som er innenfor
eventområdet vil være utsatt for konstant høy lyd som kan medføre hørselskade.
Under eventet vil strobelys benyttes. Arrangøren skal ikke holdes ansvarlig for noen
slags form for skade på kroppen til en deltaker på eventområdet eller i nærheten av
eventområdet som kan skyldes lys eller lyd som følge av loven.
15. Informasjon, sikkerhet, medisinsk og nødhjelp vil sørge for sikkerheten av deltakere
på Eventet.
16. Eventets deltakere er bedt om å følge råd og ordre fra informasjon eller sikkerhets
tjenester gitt på bakgrunn av sikkerheten for Masse Eventer av 20. September 2009
(f.eks OJ 2013 pos. 611, med endringer), områdets vilkår og betingelser og
provisjoner av disse vilkår og betingelser.
17. Deltakere kan kun parkere bilene sine på designerte området (f.eks spesial
parkeringsplasser designert av arrangøren). Parkerings billett kan kjøpes og koster
10 PLN.
18. Det er forbudt med følgende på event området:
a) Alkohol,
b) Narkotika eller psykotropiske substanser,
c) Enhver form for våpen eller farlige objekter, spesielt de som kan brukes som
et våpen eller prosjektil,
d) Eksplosiver,
e) Pyrotekniske gjenstander,
f) Brannfarlige gjenstander spesielt portable griller,
g) Andre objekter som kan utgjøre en sikkerhetstrussel,
h) Mat eller drikke,
i) Gass beholdere, farge eller etsende substanser, eller noe slags røykemidler
j) Flere store gjenstander som stiger, bord, stoler, kister, kofferter, noe slags
hodeplagg som kan brukes til å skjule et ansikt for å gjøre det vanskelig å
kjenne igjen en person, spesielt balaclavaer (gjelder ikke motorsyklister som
bruker dem under kjøring).
19. Under Eventet er det forbudt å:
a) Klatre oppå eller å krysse gjerder, bygninger eller gjenstander som: fasader,
porter, lyskonstruksjoner, påler, eller strukturelle gjenstander, etc.
b) Entre områder som ikke er designert for tilskuere, f.eks internt eller områder
for serviceansatte,
c) Kaste gjenstander,
d) Starte branner eller å bruke pyroteknisk utstyr,
e) Røyke sigaretter eller bruke åpen flamme i tekniske bakrom, skifterom eller på
parkeringsplasser,
f) Ødelegge gjenstander eller innretninger som er på eventområdet, inkludert
handlinger som å feste klistermerker på dem, skrive eller male noe materiale
på midlertidige konstruksjoner, utstillinger, biler, innretninger eller veier,
g) Bevege seg rundt på plener som ikke er gjort tilgjengelig av arrangøren, som
kan skade eller ødelegge områder,
h) Urinere eller defekere utenfor toaletter, gjort tilgjengelig av arrangøren, eller å
forsøple/forurense Eventområdet på noen slags måte,
i) Bruke klesplagg eller noen andre objekter som gjør det vanskelig å identifisere
en person, spesielt tildekking av ansiktet.
j) Ta bilder av områder hvor det er ulovlig å ta bilder og hvor det er makert med
relevante informasjons oppsett,

k) Parkere noe kjøretøy utenfor parkeringsområder designert av arrangøren,
spesielle innganger og nødruter, eller parkere kjøretøy på en måte som
hindrer andre kjøretøy i å navigere eller det hindrer nødtjenester eller politi fra
å entre Eventområdet via de ruter som er designert av arrangøren,
l) Gjøre noe som kan ødelegge for sikkerhet på Eventet,
m) Oppføre seg aggresivt, vulgært, provoserende eller på noen måte som
forstyrrer gjennomførelse av Eventet eller setter sikkerhet i fare eller truer
offentlig orden,
n) Forsøple eller forurense Eventområdet,
o) Bruke sykler, scootere eller motorsykler på Eventområdet,
p) Gå med hunder eller andre dyr på Eventområdet.
20. Det er forbudt å utføre følgende handlinger uten godkjennelse fra arrangøren:
a) Handle,
b) Distribuere hefter eller annet printet materiale;
c) Utføre pengesamling;
d) Ta noe del i handlinger som er en form for eller ligner på agitasjon,
reklamering, etc.;
21. Det er forbudt å medbringe objektiver over 200 mm, TV eller video kameraer til
Eventområdet. Kun akkrediterte journalister og fotografer har lov til å ta bilder med
objektiver over 200 mm under Eventet. Innspilling av videoer i noe som helst format
(Dv, Dv Cam, Beta eller noen andre) er forbudt ved unntak av akkrediterte personer.
22. Det er forbudt å konsumere drikke eller mat produkter som er kjøpt utenfor
Eventområdet.
23. Det er kun tillatt å spise (ved unntak av pre-pakket snacks) og drikke alkohol i
avgrensede catering soner.
24. Diverse betalte attraksjoner er tilgjengelig inne på Eventområdet, vilkår og betingelser
satt av dem er regulert av separate vilkår og betingelser som finnes ved siden av
disse attraksjonene.
25. Event deltakere bes om å ikke etterlate sine eiendeler uten oppsyn.
26. Tekniske innretninger på Eventområdet skal kun opereres av autorisert personell.
27. Event deltakere, inkuldert utstillere og media representanter er ansvarlige for all
skade påført av dem på andre, inkludert deltakere, arrangøren eller eventområde
eieren.
28. Sikkerhet og Informasjonstjenester, som har ID utgitt av arrangøren og som er synlig
plassert er forventet pr act on Mass Events å:
a) Verifisere og bekrefte tillatelser for personer å delta på Eventet, og i tilfelle
tillatelse mangler, fjerne vedkommede fra området.
b) Verifisere personers dokumenter for å verifisere deres alder og identitet,
c) Gjennomsøke innholdet i bager og klær i tilfeller av mistanke om at personen
er i besittelse av våpen, andre farlige objekter, eksplosiver, pyrotekniske
gjenstander, brannfarlige gjenstander, alkohol, narkotika, psykotropiske
substanser eller prøver å bringe inn noe av det ovennevnte på
Eventområdet,
d) Irettesette personer som oppfører seg ufint eller bryter med vilkår og
betingelser for Masse Eventer, og i tilfelle irettesettelser ikke blir fulgt, fjerne
personer fra området,
e) Anholde personer for å bringe dem til politi som er en direkte trussel mot
sikkerhet til noe som helst gjenstand gitt til sikkerhetstjenester eller personer
som begår fornærmelser.
29. Sikkerhetstjenester er gitt lov til å bruke enhver direkte tvungen makt i saker og per
provisjoner spesifisert i en lov av 24de mai 2013 på direkte tvungen makt og bruk av
skytevåpen.
30. Alle personer som ikke adlyder provisjonene av disse vilkår og betingelser og som
ikke adlyder irettesettelser fra sikkerthetstjenester kan bli fjernet fra Eventområdet
eller overført til politiet.

31. Antall plasser for personer inne på eventområdet er begrenset. Arrangøren
reserverer retten til å midlertidig eller permanent slutte å selge billetter i
billettkontorene hvis antall personer på eventområdet når maksimum eller hvis antall
personer på eventområdet utgjør en trussel for sikkerheten på Eventet.
32. Arrangører har rett til å filme Eventet, spesielt oppførselen til deltakere, ved å bruke
video og lyd innspillings apparater til den grad det er oppført i loven og regler.
Arrangøren spiller inn Eventet også for dokumentasjon, promosjon og reklamerings
grunner.
33. Vilkår og Bestemmelser er tilgjengelig på Eventets nettside http://90festival.no og
innholdet vil også være synlig tilgjengelig på eventområdet og i billettsalgsteder.
34. Frem til starten av Eventet, vil arrangørenkunne endre innholdet i disse Vilkår og
Betingelser, spesielt hvis det er nødvendig for å opprettholde sikkerheten på Eventet.
35. I tilfeller som ikke er dekket av disse Vilkår og Betingelser, gjelder generell lov.
Vilkår og Betingelser godkjent av arrangøren den 24. Januar 2016

