FINAL 4 FAN COURIER FEMININ LA MIOVENI
4 echipe se bat pentru Cupa României Fan Courier la Mioveni!
CSM București, CS Măgura Cisnădie, SCM Râmnicu Vâlcea și Rapid București
joacă în frumoasa sală a Sporturilor Mioveni pe 21 și 22 mai.
Biletele sunt disponibile pe bilete.ro și la casa de bilete a Sălii Sporturilor
MIOVENI.
Spectatorii sunt obligați să respecte regulamentul evenimentului, disponibil mai jos.
Programul meciurilor
21 mai:
11.00 – meciul 1
15.30 – meciul 2
22 mai
11.00 – FINALA MICĂ
15.30 – FINALA MARE
Regulament de participare la FINAL 4 FAN COURIER 2022
În interiorul Sălii Sporturilor Mioveni, spectatorii sunt obligați să respecte
următorul regulament:
1. Biletele se vor putea cumpăra online, începând din data de 16 mai 2022 sau
de la Sala Sporturilor Mioveni
2. TOȚI SUPORTERII AU OBLIGATIVITATEA SĂ RESPECTE LOCUL
PRECIZAT PE BILET. În cazul nerespectării locului, fanii vor fi rugați să
părăsească incinta arenei.
3. Accesul în arenă se va face cu o oră înainte de fiecare meci.
Suporterii care au cumpărat abonamente, vor trebui să părăsească sala și să
revină la următorul meci al zilei.

Intrarea și ieșirea în/din spațiul de eveniment se face prin locurile special
amenajate. Vă rugăm să respectați fluxurile de intrare/ieșire conform marcajelor și
mențineți distanța fizică și la intrarea/ieșirea din spațiul de eveniment.
*ÎN FUNCȚIE DE ȘEDINȚA TEHNICĂ CU JANDARMERIA, ESTE POSIBIL
CA ORA DE ACCES SĂ SE SCHIMBE. ACEASTA VA FI COMUNICATĂ PE
PAGINA DE FACEBOOK A FRH.
4. Este interzisă intrarea la eveniment cu următoarele obiecte:





















Droguri
Sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorante)
Brichete
Monede
Produse cosmetice
Ghiozdane sau borsete mari
Cutii de băutură
Conserve
Artificii
Lasere
Spray-uri
Scaune
Cuțite, arme, obiecte contondente
Lanțuri
Articole Pirotehnice
Animale
Umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor)
Materiale inflamabile sau explozive)
Aparate foto sau video video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR
Orice tip de obiecte care îi pot răni pe ceilalți participanți la eveniment

Este permis accesul cu:







Aparate de fotografiat compacte;
Baterii externe;
Medicamente;
Insulină;
Picături – uz medicinal;
Spray inhalator pentru astm;

Orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de scrisoare
medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia și cu maxim o doză
zilnică.
5. Igienizarea în locație: Vă rugăm să folosiți soluțiile dezinfectante puse la
dispoziție de organizatori.
6. Deplasarea în locație


Vă rugăm ca, după ocuparea locurilor, să evitați pe cât posibil deplasarea în
locație. Ieșirea din zona scaunelor se poate face doar pentru deplasarea la
toaletă sau pentru urgențe medicale.

Utilizarea toaletelor


Utilizarea toaletelor este permisă pe toată durata desfășurării evenimentului.

Păstrarea distanței față de alte persoane este recomandată.
Evacuarea spațiului de eveniment



Evacuarea locației se face începând cu scaunele din spate și continuând cu
cele din față
Vă rugăm respectați indicațiile prezentate la fața locului în privința ordinii
de evacuare.

Prezentul regulament se completează cu prevederile cu privire la Protecția Datelor
care se regăsesc publicate pe site-ul oficial al Federatiei Române de Handbal.
Este obligatorie respectarea prevederilor din Art. 326 din Codul Penal cu privire
la falsul în declarații și Art. 352 din Codul Penal cu privire la zădărnicirea
combaterii bolilor.

