
 

Regulament de Acces Red Bull Dance Your Style 

12 august 2021 – ora 19:00 

Teatrul de Vara Herastrau 

 

Stimați clienți, 

Având în vedere situația epidemiologică actuală și cadrul legislativ adoptat în consecință cu restricțiile 
care trebuie respectate, vă aducem la cunoștință un set de măsuri pe care suntem nevoiți să le luăm 
în vederea organizării în cele mai bune condiții a competiției ”Red Bull Dance Your Style”, denumit în 
continuare ”Evenimentul”. 

I. Participarea la Eveniment este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate 
împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare sau pentru persoanele care prezintă rezultatul 
negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore. 

II. Potrivit reglementărilor în vigoare astăzi, 12.07.2021, la data punerii în vânzare a biletelor, 

participarea spectatorilor la evenimentele culturale și artistice, este condiționată de rata de 
incidență a cazurilor de Covid-19 în rândul populației municipiului București. În consecință, în 
ipoteza nedorită în care numărul cazurilor persoanelor infectate cu Covid-19 ar depăși pragurile 
stabilite de autorități, există riscul diminuării numărului de spectatori care vor avea acces la 
eveniment sau chiar a interzicerii desfășurării acestuia. 

III. În eventualitatea unor noi măsuri, ar putea apărea posibilitatea nevoii de a limita accesul 
spectatorilor la Eveniment, sau de a anula întregul Eveniment. În ambele situații, veți avea 
dreptul la restituirea integrală a contravalorii biletului conform celor ce urmează: 

a. În ipoteza în care vom fi nevoiți să limităm accesul spectatorilor la Eveniment la un 
anumit număr impus de autorități, vom returna contravaloarea biletelor pentru 
persoanele aflate peste limita impusă de autorități. Persoanele aflate în această situație 
vor fi informate prin e-mail sau sms, în funcție de opțiunea aleasă înainte de a finaliza 
achiziționarea biletului. Procedura este una transparentă, întrucât biletele sunt vândute în 
ordine (de ex: de la 1-500), iar fiecare mesaj de confirmare care însoțește achiziționarea 
unui bilet, va cuprinde și numărul biletului. Cu titlu de exemplu, dacă au fost vândute 500 



de bilete, iar numărul spectatorilor va fi limitat de autorități la 300 cu câteva zi le înaintea 

Evenimentului, cumpărătorilor care au biletele cuprinse între numărul 301 și 500, li se va 
returna contravaloarea biletelor în termen de 10 zile de la data la care vor fi informați, în 
contul bancar folosit pentru achiziționarea biletelor. Precizăm că informarea va fi făcută în 
maximum 48 de ore de la data la care autoritățile vor lua o atare măsură. 

b. În ipoteza în care vom fi nevoiți să anulăm Evenimentul, toți cumpărătorii vor fi informați 
prin intermediul unui e-mail sau sms, în funcție de opțiunea aleasă, în maximum 48 de 
ore de la data la care autoritățile vor anunța interdicția organizării evenimentelor 
cultarale și artistice în aer liber. Contravaloarea biletelor vă va fi restituită în termen de 
10 zile de la data anulării Evenimentului. 

IV. Biletele pot fi achiziționate în funcție de harta pusă la dispoziție pe site-ul www.bilete.ro, a 
locurilor din tribunele Teatrului de Vară Herăstrău, la 50% din capacitate. Distribuirea 
participanților în tribună va fi făcută de organizatori în acord cu măsurile de prevenire și 
combatere a pandemiei existente la momentul desfășurării Evenimentului. 

V. Triajul epidemiologic va fi făcut anterior permiterii accesului spectatorilor. Nu se va permite 
accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) și nici 
al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. Facem precizarea că în 
acest caz nu va fi restituită contravaloarea biletului achiziționat persoanelor aflate în situația 
anterior menționată. 

 

 

http://www.bilete.ro/

