Condicions generals de venda d'entrades i accés
L'accés i estada en el recinte del Festival suposa l'acceptació incondicional de
les presents condicions d'accés:
1.- Només es podrà accedir al recinte del festival amb la corresponent entrada (impresa o
presentada per mitjà de suport on-line). L'entrada ha d'estar completa i en bones condicions.
Tota entrada esmenada, trencada o amb indicis de falsificació autoritzarà a l'oganitzador a
privar al seu portador de l'accés al recinte.
2.- L'organització no garanteix l'autenticitat de l'entrada si no ha estat comprada en els punts
de venda oficials. No està permesa la revenda de l'entrada. L'organització del festival no
assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l'entrada.
3.- El cost de distribució no està inclòs en el preu de les entrades, excepte a les taquilles del
festival.
4.- L'organització es reserva en qualsevol moment el dret d'alterar, modificar o suspendre el
programa de MIRA. En cas de cancel·lació de MIRA (excepte per causes fortuïtes o de força
major) es retornarà el preu de les entrades, quedant exclòs de la devolució el cost de
distribució aplicat pels diferents canals de venda.
5.- No s'admet l'entrada de cap tipus de beguda, menjar, ni envàs ni objecte que l'organització
consideri perillós o nociu. L'entrada dóna dret a entrar i sortir del recinte a partir del moment
en què ho indiqui l'organització.
6. El festival disposa de guarda-roba, amb el seu corresponent cost pel servei.

7. Els assistents podran ser enregistrats conforme a la legislació vigent, i aquests suports
gràfics i/o audiovisuals poden ser utilitzats per l'organització amb el propòsit de promocionar
el festival.
8. L'organització es reserva el dret d'admissió.
9. L'organitzador tindrà fulles de reclamació a disposició del públic en el llocs previstos per
les normatives vigents en cas de que les sol·licitin.
10. Les dades de caràcter personal dels usuaris d'aquesta pàgina web, seran tractats de
conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Menors al festival
1.- Els menors de fins a 12 anys inclosos podran entrar al recinte de forma gratuïta
acompanyats pel pare, la mare o un tutor legal. Dels 13 als 15 anys pagaran l'entrada però
hauran d'anar acompanyats també pels seus pares o tutor legal. Els menors a partir de 16
anys podran entrar al recinte sense cap mena d'autorització.
2.- En cas que l'acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal, hauran de
presentar DNI i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor. En
cas que l'acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà que presenti una
autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del
pare, mare o tutor legal i llibre de família.
3.- En ambdós casos, el responsable del menor haurà de signar un document d'exoneració de
responsabilitat per part del Festival, que es facilitarà a l'entrada del recinte. Als menors se'ls
entregarà un braçalet identificatiu.

