Normativa d'entrada al Festival de música combativa Flama del
proper 19 de desembre de 2015
Informacions generals
La Flama és un festival organitzat per col·lectius i entitats sense ànim de lucre, les persones que es troben
desenvolupant tasques a la Flama són en la seva immensa majoria voluntàries. Demanem respecte,
responsabilitat i col·laboració amb totes elles.
L'horari orientatiu de la Flama és de 18h a 1.30 de la matinada. L'obertura de portes es farà
aproximadament a aquesta hora. (L'organització es reserva el dret a modificar aquest horari).
Per qüestions de seguretat, mentre hi hagi una entrada massiva de persones dins el recinte les sortides
quedaran limitades a emergències o necessitats.
En l'espai de la Flama es troben especialment prohibides les actituds racistes, sexistes, feixistes o homòfobes i
no es toleraran en cap cas. Tampoc es permeten les faltes de respecte o agressions de cap tipus.
L'entrada a la Flama implica el consentiment de què es pugui requisar qualsevol tipus d'objecte o material que
es consideri perillós.
L'organització es reserva el dret d'admissió de la Flama.
Està totalment prohibit fumar dins el recinte i/o consumir qualsevol altre tipus de substància no legal.
La Flama disposa de servei de barra i entrepans, en cap cas es podran entrar productes aliens als que es
venguin a l'interior.
La Flama també disposa de serveis mèdics per qualsevol tipus d'incidència.

Pel que fa a les persones menors d'edat
Les menors d'edat tenen prohibida l'entrada a la Flama soles. Han d'anar acompanyades del seu tutor legal o
d'un major d'edat que disposi de l'autorització legal escrita d'algun dels seus tutors legals. L'autorització la
podeu descarregar a l'apartat 'Entrades' de la nostra pàgina web i caldrà entregar-la a l'entrada.
Està totalment prohibida la venda o el consum de begudes alcohòliques per part de menors d'edat a la Flama.
En cas que hi hagi persones menors que intentin consumir-ne podran ser expulsades.

