ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Η αγορά αυτού του εισιτηρίου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον κάτοχο
των παρακάτω όρων:
1. Δεν επιτρέπεται:








η είσοδος στο χώρο της παράστασης μετά την έναρξή της παρά μόνο στο
διάλειμμα, εφόσον τέτοιο προβλέπεται.
η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο χώρο της παράστασης, ως εκ τούτου είναι
απαραίτητη η απενεργοποίησή τους πριν την είσοδο σε αυτόν.
η λήψη φωτογραφιών με ή χωρίς φλας, η μαγνητοφώνηση καθώς και η
μαγνητοσκόπηση στους χώρους της Στέγης.
η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στους χώρους της Στέγης, εκτός του μπαρ και
του εστιατορίου.
το φιλοδώρημα στους εργαζόμενους στη Στέγη.
η είσοδος σε παιδιά κάτω των έξι (6) ετών, εκτός από τις παιδικές εκδηλώσεις.
το κάπνισμα σε όλους τους χώρους της Στέγης.

2. Κατά την παραλαβή στα εκδοτήρια της Στέγης είναι απαραίτητη η επίδειξη:



της νόμιμα θεωρημένης ταυτότητας, σχετικής με την έκδοση μειωμένων
εισιτηρίων.
της πιστωτικής κάρτας μέσω της οποίας αγοράστηκαν εισιτήρια (τηλεφωνικά ή
μέσω της ιστοσελίδας της Στέγης).

3. Το παρόν εισιτήριο ισχύει αποκλειστικά και μόνο για την ημερομηνία,
παράσταση/εκδήλωση και θέση για την οποία έχει εκδοθεί. Ειδικότερα, δεν
ανταλλάσσεται με άλλο για άλλη ημερομηνία της ίδιας παράστασης/εκδήλωσης ή για
άλλη παράσταση και δεν εξαργυρώνεται σε περίπτωση μη προσέλευσης του κατόχου
στην παράσταση για λόγους που αφορούν αποκλειστικά τον ίδιο, ενδεικτικά λόγω
μεταμέλειας του, καθυστέρησης λόγω κυκλοφοριακού, λόγω προγραμματισμένης και
ανακοινωθείσας απεργίας μέσου μαζικής μεταφοράς.
4. Δεν επιτρέπεται για οιονδήποτε λόγο η μεταφορά ήδη κρατηθείσας θέσης σε άλλη
ημερομηνία, ζώνη ή θεωρείο ενδεικτικά σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας
παρουσίασης παράστασης στη Στέγη.
5. Δεν επιστρέφεται στον κάτοχο τυχόν διαφορά στο αντίτιμο του εισιτηρίου κατόπιν
αλλαγής της θέσης του λόγω μη έγκαιρης προσέλευσης του στο χώρο της
παράστασης/εκδήλωσης.
6. Σε περίπτωση ματαίωσης παράστασης για την επιστροφή του αντιτίμου ο κάτοχος θα
ενημερώνεται μέσω σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Στέγης ή στα ΜΜΕ. Σε
κάθε περίπτωση η επιστροφή του αντιτίμου δεν θα είναι δυνατή μετά το τέλος της
καλλιτεχνικής περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιήθηκε η ματαίωση.

