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L’accés i estada en el recinte del concert d’Oques Grasses suposa 
l’acceptació incondicional de les presents condicions d’accés: 

1. Només es podrà accedir al recinte del festival amb la corresponent entrada. 
L’entrada ha d’estar completa i en bones condicions. Tota entrada esmenada, 
trencada o amb indicis de falsificació autoritzarà a l’Organitzador a privar al seu 
portador de l’accés als recintes. 

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 concert no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o 
robatori de l’entrada. 

3. L’entrada dona dret a entrar i sortir del recinte a partir del moment en què ho 
indiqui l’organització.  

4. Els menors de 16 anys han d’accedir al recinte acompanyats del seu pare/mare 
o tutor legal. En cas que aquest no els pugui acompanyar, es pot autoritzar 
prèviament a un altre adult responsable del menor durant el concert. Podeu 
descarregar-vos el full d’autorització en aquest enllaç. 

5. No s’admet l’entrada de cap tipus de beguda, envàs ni objecte que l’organització 
consideri perillós o nociu. 

6. La llei prohibeix el consum de substàncies estupefaents. És la teva 
responsabilitat complir amb la llei. 

7. Està prohibida la venda d’alcohol a menors de 18 anys, d’acord amb la legislació 
vigent. 

8. No està permesa l’entrada d’animals. 

9. L’organització no disposa de servei de guarda-roba. 

10. No es permetrà l’entrada al recinte de càmeres reflex ni càmeres de vídeo. 

11. La persona, en accedir al recinte, podrà ser filmada i fotografiada per 
l’organització, i aquests suports gràfics i/o audiovisuals podran ser utilitzats per 
l’organització amb l’únic propòsit de promocionar el festival. En el cas que el 
portador de l’entrada desitgi retirar la seva autorització a l’organització del festival, 
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podrà fer-ho dirigint un escrit, de manera fefaent a l’e-mail: 
gironella@gironella.cat o a l’adreça postal: Pl. de la Vila, 13. 08680 Gironella. 

12. L’organització es reserva el dret d’admissió. 


