
 

REGULAMENT RED BULL SOUNDCLASH 2022 
 

Accesul în cadrul evenimentului Red Bull SoundClash 2022 se va face începând cu ora 18:00, iar spectacolul 

va începe la ora 19:00.  

 

Îndemnăm toți participanții să ajungă la eveniment cât mai devreme, pentru a evita aglomerația. 

Accesul va fi permis exclusiv în baza biletului de eveniment, atribuit unei singure persoane, și a unui act de 

identitate valid. 

Pentru a preîntâmpina anumite situații neplăcute, recomandăm că fiecare persoană să păstreze biletul validat pe 

toată durata evenimentului. 

Biletul nu poate fi înlocuit dacă este pierdut, furat sau distrus și este valabil pentru o singură intrare. 

Biletul validat nu poate fi transferat către o altă persoană sau revândut. Reproducerea biletelor este ilegală. 

 

În zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu: băuturi și produse alimentare cumpărate din afara 

perimetrului locației, sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), bidoane 

de plastic, cutii de băutură, conserve, artificii, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere, scaune, arme de 

orice tip, obiecte contondente, lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje 

voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, aparate foto profesionale sau aparate de înregistrare 

audio-video de orice fel sau aparate GoPro, în afară celor acreditate oficial de către Red Bull 

România. Participanților nu li se va permite accesul în incinta evenimentului cu astfel de obiecte și Red Bull 

România nu va fi sub nicio formă responsabilă de supravegherea acestor obiecte lăsate la intrarea în incinta. 

În zona de concert VA FI PERMIS accesul cu: aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice 

astfel de produse sunt permise cu maxim o doză zilnică și doar dacă sunt însoțite de rețeta, scrisoare medicală 

sau orice alt document înlocuitor al acesteia), spray inhalator pentru astm. 

 

Pentru siguranță publicului și bună desfășurare a evenimentului, participanții sunt de asemenea rugați să se 

supună controlului corporal amănunțit la cererea agenților de securitate. 

 

Organizatorul recomandă spectatorilor ca, odată intrați în spațiul de concert, să localizeze cea mai apropiată 

ieșire de urgență. 

 

În timpul spectacolului este posibil să se folosească lumini stroboscop care pot dăuna persoanelor ce suferă de 

epilepsie fotosensibilă. 

 

Red Bull România își rezervă dreptul de a folosi fotografii și înregistrări video cu participanții la eveniment în 



scop promoțional. Spectatorii își cedează - prin participarea la eveniment - toate drepturile pentru fotografii și 

înregistrări audio-video realizate în timpul concertului. 

Înregistrarea în întregime a evenimentului, fără acordul prealabil al organizatorului, inclusiv fotografierea, 

înregistrarea video și audio nu este permisă. 

Evenimentul nu este recomandat copiilor sub 16 ani. Toți cei care aleg să vină la eveniment, indiferent de 

vârstă, o vor face pe propria răspundere. Accesul în zona de concert se va face doar în baza unui bilet valid, 

indiferent de vârstă. Copii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult (părinte, tutore, rudă de gradul I). 

Participanții cu vârstă între 14 și 18 ani trebuie să prezinte o Declarație de Acord Parental (care poate fi 

descărcată de aici), semnată de unul dintre părinți/tutore legal. Va fi refuzat accesul participanților cu vârste 

sub 18 ani care nu respectă regulile menționate, fără a returna contravaloarea biletului de acces.  

Minorii vor primi brățări roz, care nu le va permite cumpărarea băuturilor alcoolice sau a țigărilor. Minorilor le 

este interzis consumul de băuturi alcoolice și țigări. 

Din cauza sunetului puternic, recomandăm părinților să le asigure copiilor căști de protecție auditivă. 

Publicul este încurajat să vină la concert folosind mijloacele de transport în comun. Dacă spectatorii aleg totuși 

să vină cu mașina personală, există un număr limitat de locuri de parcare în jurul Romexpo.  

 

https://bulldrive.redbull.com/dl/DXkztEJt3l/Acord_Parental_Red_Bull_SoundClash_2022.pdf_

