NORMES BÀSIQUES A SEGUIR DURANT EL
DESENVOLUPAMENT DELS CONCERTS
1 - Sigues responsable i queda't a casa si no et trobes bé o has estat en contacte
amb alguna persona que té la COVID o té sospites de tenir-ne. Es retornarà
l'import de les entrades (sense les despeses de comissió) a totes aquelles
persones que acreditin estar malaltes el dia de la celebració del concert.
2 - Durant la teva estada a les instal·lacions del recinte hauràs de dur posada en
tot moment la mascareta quan no es pugui respectar la distància mínima de
seguretat d’un metre i mig. També com a norma general has de mantenir en tot
moment la distància de seguretat d’un metre i mig amb la resta de persones que
no formin part de la teva unitat familiar i/o de convivència. Així mateix, cal que
segueixis en tot moment les indicacions del personal del Festival ÍTACA.
3 - Les portes del recinte s'obriran excepcionalment dues hores abans de la
celebració del concert, a les 20.00H, per facilitar un accés esglaonat del públic. Et
recomanem arribar amb temps per evitar qualsevol mena d’aglomeració.
4 - D’acord amb la filosofia del festival d’afavorir la sostenibilitat, recomanem que
els grups familiars o de convivència utilitzeu un sol vehicle per desplaçar-vos fins
a La Pera.
5 - Pots aparcar a tocar del camp de futbol a l’estacionament limitat que hem
habilitat en aquest espai. Un cop aquest estacionament estigui ple haureu
d’estacionar en el poble de La Pera i anar caminant fins al recinte. Si vols aparcar
en l’estacionament a tocar del camp de futbol et recomanem arribar amb temps.

6 - En el moment d'accedir al recinte, hauràs de dur posada la mascareta i
t'hauràs de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic. Disposaràs de gel
hidroalcohòlic en altres punts del recinte per si vols tornar-te a desinfectar les
mans durant la teva estada.
7 - El recinte estarà dividit en dues zones: la zona d'acollida i la de platea. A la
zona d'acollida hi haurà servei de bar, foodtruck, botigues de merchandising i una
terrassa amb cadires i taules. En tot moment hauràs de seguir els circuits de sentit
únic d'entrada i sortida per accedir als diversos serveis. Hauràs de restar a la
zona d'acollida fins que el personal del festival anunciï l'obertura de la zona de
platea.
8 - Per seure a la teva localitat, t'hauràs de dirigir a l'accés de la zona de platea. El
personal del festival t'acompanyarà fins a la localitat que tinguis assignada.
9 - Durant l'actuació et pots aixecar per anar a la zona d'acollida o per anar al
lavabo però cal que segueixis els circuits de sentit únic d'accés i sortida de la
zona de platea.
10 - Els materials i instal·lacions del recinte es desinfectaran abans, durant i
després de la celebració del concert. Els lavabos es desinfectaran després de
cada ús.
11 - Per qüestions de seguretat sanitària, es recomana el pagament amb targeta,
tot i que també s'acceptarà el pagament en metàl·lic.
12 - Et recordem també que està prohibit accedir al recinte amb beguda o menjar.
Les persones amb intoleràncies alimentàries poseu-vos en contacte amb
comunicacio@linkproduccions.com si voleu dur-vos el vostre menjar.
13 - Les persones amb mobilitat reduïda contacteu amb
admin@linkprodccions.com per facilitar-vos l’accés al recinte.
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