TÁJÉKOZTATÓ és ESŐSZABÁLYZAT
BEETHOVENNEL A SZABADBAN – A Nemzeti Filharmonikusok koncertjei Martonvásáron 2021
Tájékoztatjuk Kedves Közönségünket, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok szerint, további intézkedésig, a jegyek
megvásárlása kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkezőket, illetve védettségi igazolvánnyal rendelkező
kísérővel érkező 18 éven aluliakat jogosít a rendezvényen való részvételre, melyet a belépéskor ellenőrzünk.
A nézők és a közreműködők biztonságának érdekében, a szektorokon belül érkezési sorrendben, biztonságos
távolságtartással foglalhatják el helyüket.
A Beethovennel a szabadban (Martonvásári Beethoven-estek) koncertsorozatra érvényes belépőjeggyel rendelkező
koncertlátogatóink az Agrártudományi Kutatóközpont park területére a koncert napján 18 órától léphetnek be
díjmentesen.
A park bejáratánál és a koncert helyszínére vezető hídon is jogosultak a szervezők a hangversenybelépők
érvényességét ellenőrizni.
Rossz idő esetén a koncert elmaradásáról legkésőbb a rendezvény napján 14:00-ig közleményt adunk ki.
Amennyiben közlemény kiadására nem kerül sor, úgy az előadás megtartására készülünk. A rossz idő okozta technikai
akadályok esetén a hangversenyek kezdésével ‒ az előre meghirdetett időponthoz képest ‒ legfeljebb 1 órát várunk.
Eső esetén a hangverseny elmaradásáról a Nemzeti Filharmonikusok vezetősége a helyszínen is döntést hozhat.
A hangverseny elmaradása esetén a jegyek a kijelölt esőnapra automatikusan érvényesek, amelynek időpontja a
www.filharmonikusok.hu weboldalon és a jegyeken is olvasható.
Amennyiben a hangversenynek kijelölt esőnapja is van, és a koncert az esőnapon megrendezésre kerül, a
megvásárolt jegyek visszaváltása nem áll módunkban. Amennyiben rossz idő miatt a hangverseny félbeszakad, a
hangverseny megtartottnak tekintendő.
Amennyiben az elmaradt hangverseny rossz idő miatt az esőnapon is lemondásra kerül, az elmaradt hangverseny
napján a jegyek visszaváltására nincs lehetőség. Az elmaradt hangversenyre szóló jegyek az elmaradt hangversenyt
követő munkanaptól, szeptember 1-ig van lehetőség a Nemzeti Filharmonikusok Külső Jegypénztárában (1075
Budapest, Károly krt. 21.), nyitvatartási időben. Az interneten vásárolt jegyek ára, elmaradt előadás esetén
automatikusan visszatérítésre kerül.
Jegyeket csak abban az esetben váltunk vissza, ha a meghirdetett esőnapon sem tudjuk megtartani a hangversenyt.
Az elmaradt hangverseny esőnapon történő pótlására legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor.
Nemzeti Filharmonikusok

