
 

 

Târgul de Crăciun București 2022 
 

Reguli de participare și acces 
 

 
Accesul în spațiul de eveniment este liber, în limita capacității disponibile. Organizatorul își 

rezervă dreptul de a opri accesul în zona de eveniment, din motive de siguranță, în cazul în 

care capacitatea maximă a fost atinsă. 

Accesul se face doar prin zonele special amenajate. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a supune publicul la controale corporale înainte de a 

intra în incinta evenimentului, iar toate gențile, rucsacurile, sacoșele și pachetele vor fi 

verificate în conformitate cu legea, de către personalul de securitate autorizat legal.  

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu permite accesul în eveniment celor care refuză 

controlul de securitate sau persoanelor care sunt suspecte de punerea în pericol a celorlalți 

participanți sau a bunei desfășurări a evenimentului. 

Publicul este obligat să respecte atât prezentul Regulament, cât și alte Regulamente privind 

activitățile din cadrul evenimentului. 

Este interzis accesul participanților cu: 

• materiale toxice, inflamabile sau explozibile, spray-uri paralizante și articole 

pirotehnice; 

• lasere, bannere, steaguri; 

• arme, cuțite, lanțuri sau alte obiecte contondente / arme albe, substanțe interzise, 

droguri;  

• drone; 

* În fața scenei, zgomotul produs poate fi mult peste nivelul suportat de cei mici, prin urmare 

organizatorul recomandă folosirea căștilor speciale pentru protecția auzului copiilor. 

* Spectacolele la scenă includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice. 

* Pentru situații ce necesită asistență medicală, evenimentul asigură intervențiile de urgență 

cu ajutorul unor echipe medicale dedicate la fața locului. 



  

 

* Recomandăm adulților să-i însoțească pe copiii cu vârsta sub 14 ani în perimetrul 

evenimentului, aceștia fiind direct răspunzători pentru siguranța minorilor.  

* Accesul cu biciclete/role/trotinete nu este permis în incinta evenimentului.  

* Persoanele cu dizabilități vor avea acces, cu un singur însoțitor, pe o platformă special 

construită în cadrul evenimentului, amplasată la regia tehnică F.O.H. din fața scenei. 

 

Dovada vârstei 

Comercializarea băuturilor alcoolice către persoane sub 18 ani este interzisă prin lege. 

Comercianții din perimetrul evenimentului pot solicita un act de identitate pentru a se 

asigura de vârsta consumatorilor. 

 

Animale de companie 

Organizatorul recomandă participanților să nu vină însoțiți de animale de companie la 

eveniment, întrucât este așteptat un număr foarte mare de participanți, iar zgomotul 

produs poate fi mult peste nivelul suportat de acestea. 

Accesul în eveniment cu câini este permis, cu mențiunea că aceștia trebuie ținuți în lesă, iar 

cei de talie mare să poarte și botniță (posesorii animalelor sunt singurii responsabili de 

acțiunile animalelor lor). Posesorii de câini sunt obligați să păstreze curățenia în urma 

câinilor, în caz contrar se vor aplica sancțiuni, conform legii.  

 

Curățenia  

Pentru a păstra curățenia în zona evenimentului, vă rugăm să folosiți pubelele special 

amplasate în locație.  

 

 

 

 



  

 

FOTO/VIDEO 

Pe perioada evenimentului, Organizatorul și presa acreditată au dreptul de a 

înregistra/fotografia evenimentul. Prin prezența în cadrul evenimentului, persoanele din 

public își dau acordul pentru apariția în fotografiile și înregistrările realizate și folosirea 

ulterioară a acestora de către organizator, în scop necomercial. 

 

Organizatorul nu este responsabil pentru: 

- furtul, pierderea sau distrugerea bunurilor personale; 

- forță majoră. 

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!  

 

 


