
Το εισιτήριο ισχύει για ένα άτομο, για μία και μόνο είσοδο. Η αγορά του εισιτηρίου παρέχει 
το δικαίωμα στον / στην κάτοχό του να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, 
αν και εφόσον αποδεχτεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας και ασφάλειας του πολυχώρου WE.

Έγκυρα θεωρούνται τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από τα επίσημα σημεία προπώλησης. 
Δεν επιτρέπεται η χρήση τους για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγκριση των διοργανωτών. 
Οποιαδήποτε μεταπώληση ή μεταβίβαση εισιτηρίου με τον παραπάνω τρόπο μπορεί να θεωρηθεί 
άκυρη άκυρη και να μην επιτραπεί η είσοδος στον / στην κάτοχο του. 

Το προσωπικό ασφαλείας του πολυχώρου WE βρίσκεται στο χώρο με σκοπό να εξασφαλίσει την ασφάλεια 
του κοινού. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των διοργανωτών. 

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στον πολυχώρο WE κατόχων εισιτηρίων με γυάλινες φιάλες, μεταλλικά κουτιά, 
όπλα, εύφλεκτα υλικά, καθώς και άλλα αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικειμένα. Το προσωπικό ασφαλείας 
έχει το δικαίωμα κατάσχεσης των παραπάνω αντικειμένων και απομάκρυνσης των κατόχων από το χώρο.  

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στον πολυχώρο WE με σπρέι, μαρκαδόρους ή άλλα αντικείμενα
ππου μπορεί να βλάψουν και να καταστρέψουν μέρος του πολυχώρου. 

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο ατόμων υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας απαγορεύται ρητά η κατοχή, χρήση 
και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εν γένει. 

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση αλκόολ σε άτομα κάτω των 17ετών. 

Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του πολυχώρου WE.

Δεν επιτρέπεται η χρήση συσκευών με ακτίνα λέιζερ, στυλό, μπρελόκ κτλ.  Σε περίπτωση που 
ο / η ο / η κάτοχος ενοχλεί με τις παραπάνω συσκευές την εύρυθμη λειτουργία της εκδήλωσης, 
το προσωπικό ασφαλείας έχει το δικαίωμα απομάκρυνσης του / της από το χώρο.

Το προσωπικό ασφαλείας έχει το δικαίωμα να διενεργήσει σωματικό έλεγχο, 
για λόγους ασφαλείας, κατά την είσοδο του κοινού στο χώρο. 

Ο πολυχώρος WE δε φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή υλικές ζημιές
που μπορεί να προκύψουν από απρεπή συμπεριφορά του κοινού.

Προτρέπουμε τους κατόχους των εισιτηρίων με προβλήματα ακοής 
ννα κρατούν αποστάσεις από τα ηχεία και να χρησιμοποιούν ωτοασπίδες.

Ο πολυχώρος WE είναι προσβάσιμος για ανθρώπους με αναπηρία. 
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας επικοινωνήστε μαζί μας πριν την άφιξή σας.

Ο πολυχώρος WE διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ημερομηνίας, ειδοποιώντας το κοινό από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης ή/και τα κοινωνικά δίκτυα. Σε αυτή την περίπτωση τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, 
αλλά ισχύουν για τη νέα ημερομηνία.

Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδήλωσης τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται μετά από σχετική ανακοίνωση της 
δδιοργανώτριας εταιρίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή/και κοινωνικά δίκτυα . 
Η περίοδος εξαργύρωσης θα διαρκεί 15 ημερολογιακές ημέρες, χωρίς παράταση.

Η είσοδος σε ζώα συντροφιάς στον πολυχωρο WE επιτρέπεται
αρκεί οι ιδιοκτήτες να συμβαδίζουν με τους όρους που προβλέπει ο νόμος Ν3170/2003.

Μέρη της συναυλίας πιθανόν να φωτογραφίζονται / βιντεοσκοπούνται / μαγνητοσκοπούνται. 
Το κοινό που εμφανίζεται σε αυτά δεν έχει καμία απαίτηση ή αξίωση.

Συνίσταται η είσοδος στον πολυχώρο WE χωρίς αντικείμενα οικονομικής ή συναισθηματικής αξίας. 
Ο Ο πολυχώρος WE δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες.

Το κοινό οφείλει να σεβαστεί τους καλλιτέχνες και το προσωπικό του πολυχώρου WE. 
Ρατσιστικές, σεξιστικές ή οποιασδήποτε μορφής προσβλητικές συμπεριφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές 
και ο πολυχώρος WE διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης του / της κατόχου εισιτηρίου από το χώρο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον πολυχώρο WE
στο τηλέφωνο 2310284700 ή στο press@weskg.gr ή στην επίσημη σελίδα στο facebook.
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