
For the English version of those Rules and Regulations scroll bellow. 
 
O listă cu obiectele ce pot sau nu pot fi aduse pe teritoriul festivalului. 
 
OK – Ghiozdan (pe teritoriul festivalului)  
 
OK - Palarii 
 
OK - Brichete  
 
OK – Telefoane Mobile  
 
OK – Ochelari de soare 
 
OK - Țigări 
 
OK - Pelerine 
 
OK – Picături pentru lentile de contact  
 
OK – Aparatate foto profesionale și camere video 
 
OK – Medicamente  
 
OK – Insulină (însoțită de documente) 
 
OK – Corturi (în zona de camping) 
             
 
NO – Droguri   
 
NO – Cuțite, Arme, etc 
 
NO – Sticle sau conserve  
 
NO – Mâncare sau alcool 
 
NO – Returnări de bani  
 
NO - Animale 
 
NO - Umbrele 
 
NO – Umbrele pliabile  
 
 



 
*    Accesul se face începând cu 19 Iunie de la ora 10:00 
*    Participanții pot intra și ieși de câte ori doresc de pe teritoriul festivalului 
 
*    Orele concertelor se pot schimba 
 

• Toți participanții sunt percheziționați la intrare 
 
Cuprins 
 

I. Organizatorul şi evenimentul 
1. Organizatorul 
2. Evenimentul 

II. Regulamentul 
III. Bilete, tipuri de bilete şi cumpărarea biletelor 

1. Bilete şi tipuri de bilete 
2. Cumpărarea biletelor 
3. Returnarea biletelor 
4. Schimbarea preţurilor 

IV. Participarea la eveniment 
1. Intrarea 
2. Reguli de conduită pe suprafaţa festivalului 
3. Reguli de conduită în afara festivalului 
4. Obiecte Pierdute 
5. Securitatea 
6. Prim Ajutor 
7. Produse şi servicii 

 
V. Garanţii şi responsabilităţi 
VI. Semne şi drepturi de autor 
VII. Sancţiuni 
VIII. Caz Major 

 
 
 
Prezentul Regulament se aplica pentru evenimentul Electric Castle Festival, 
organizat de SC Boiler Events SRL (intitulat în continuare Boiler Events sau 
Organizator). Prezentul regulament defineşte regulile pe care fiecare participant 
al evenimentului trebuie să le respecte. Prezentul Regulament defineşte 
drepturile şi obligaţiile în relaţia dintre Organizator şi Participant. 

Regulamentul poate fi găsit pe electriccastle.ro/regulament 

 

 



I. ORGANIZATORUL ŞI EVENIMENTUL 

1. ORGANIZATORUL 

SC Boiler Events SRL 
CUI RO29394582 
J31/497/2011 

2. EVENIMENTUL 

Electric Castle Festival – 19 -22 Iunie, ce se desfăşoară la Castelul Banffy 
din Bonţida, judeţul Cluj, România. 

II. REGULAMENTUL  

1. Prezentul regulament este o înţelegere între organizator şi participant. 
2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, 

fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afisata 
pe site-ul evenimentului www.electricastle.ro si la intrarea in locul de 
desfasurare a evenimentului fiind de imediata aplicare dupa momentul 
afisarii. 

3. Prin cumpărarea unui bilet, Participantul recunoaşte şi se obliga să 
respecte acest Regulament. 

4. Boiler Events asigură Participantul că prin cumpărarea unui bilet valid 
(indiferent de metoda prin care a fost achiziţionat) i se asigură dreptul de 
participa la Eveniment, in conditiile de la punctual III.1 de mai jos. 

III. BILETE, TIPURI DE BILETE ŞI CUMPĂRAREA BILETELOR 

1. BILETE ŞI TIPURI DE BILETE 

1.1. Există 4 tipuri de bilete: bilete cumpărate din Reţeaua Eventim, bilete 
cumpărate online prin sistemul Electric Castle, fie că este vorba de site 
sau mobile app (e-ticket), bilete cumpărate de la locaţiile partenere 
Electric Castle şi bilete cumpărate de la partenerii din afara României. 
Deasemenea în cadrul categoriilor de mai sus există bilete de 4 zile (cu 
sau fără campare), bilete de o zi şi bilete pentru campare. 

1.2. Biletul de o zi asigură participantului accesul la eveniment pe ziua 
respectivă între orele 10:00 – 08:00, ora la care încetează valabilitatea 
biletului de o zi, iar participantul este obligat să părăsească perimetrul 
festivalului. Dacă participantul nu poartă braţara care îi oferă accesul şi 
pentru ziua următoare şi nu îşi achiziţionează un nou bilet, organizatorul 
îşi rezervă dreptul de a-l însoţi în afara perimetrului festivalului. 

1.3. Biletul de 4 zile (cu campare): cu acest tip de bilet, participanţii pot lua 
parte la eveniment din Ziua 1 (19 Iunie), începând cu ora 10:00 şi au 
dreptul de a rămâne pe toată durata evenimentului. Organizatorul oferă 



participanţilor un loc de campare, aceştia având acces şi la locurile special 
amenajate cu duşuri. Participanţii care sosesc cu rulote, în condiţiile în 
care doresc să folosească facilităţile campingului, sunt obligaţi să 
achiziţioneze şi un bilet pentru campare.. 

1.4. Biletul de 4 zile (fără campare). Participanţii pot lua parte la eveniment din 
Ziua 1 (19 Iunie), începând cu ora 10:00 şi au dreptul de a rămâne pe 
toată durata evenimentului. Participanţii nu pot dormi în perimetrul de 
desfăşurare a festivalului şi nu pot rămâne în zonele rezervat 
participanţilor care deţin un bilet de 4 zile cu campare şi nici nu pot folosi 
duşurile special amenajate. 

1.5. Minorii sub 12 ani au acces gratuit pe toata durata desfăsurării festivalului, 
cu condiţia ca aceştia să fie insoţiţi de un adult. 

1.6. Boiler Events garantează DOAR valabilitatea biletelor vândute de către 
partenerii Electric Castle sau de către partenerii Eventim. O listă completă 
cu aceştia poate fi găsită pe electriccastle.ro/en/tickets.  

IMPORTANT! Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitaţiilor la 
suprapreţ.Organizatorii îşi rezervă dreptul de a interzice accesul în zona 
festivalului şi a campingului a persoanelor care vor fi depistate că desfăşoară 
astfel de activităţi şi de a confisca invitaţiile, respectiv biletele aflate în 
posesia acestora. 

1.7. Bilete şi brăţări: În momentul validării biletului (indiferent de tipul său), 
Participantul primeşte o brăţară intacta care îi asigură aceleaşi drepturi şi 
obligaţii ca şi un bilet. Doar o brăţară intactă, purtată la mână, asigură 
participantului dreptul de a intra in perimetrul festivalului. Organizatorul îşi 
rezervă dreptul (prin colaboratorii săi) de a verifica constant brăţara atât la 
intrarea în  incinta festivalului cât şi pe tot perimetrul festivalului. 
Pierderea, avarierea sau distrugerea brăţării este responsabilitatea 
exclusivă a participantului. 

În cazul avarierii sau pierderii, brăţara nu mai oferă participantului niciun 
drept acesta fiind obligat să îşi achiziţioneze un bilet nou sau să părăsească 
perimetrul festivalului. Brăţările rupte, descusute sau lipite  nu sunt valide şi 
nu vor fi schimbate de organizatori. 

2. CUMPĂRAREA BILETELOR 

2.1. Cumpărarea online a biletelor se poate face fie de pe electriccastle.ro fie 
prin aplicaţia mobile Electric Castle (disponibilă pe iOS şi Android), 
folosind sistemul de plăţi online Libra Bank. Plata se face doar prin card, 
iar biletul va fi emis doar în momentul în care plata a fost confirmată de 
către Libra Bank. După emitere, biletul va fi trimis cumpăratorului, sub 
formă de e-ticket, pe adresa de e-mail ataşată contului de Facebook de pe 
care a fost făcută comanda. Biletele nu sunt nominale. În cazul în care 
cumpărătorul doreşte să cumpere mai multe bilete, trebuie să repete 



procesul, de fiecare data primind un alt e-ticket. La intrarea în Festival, 
Participantul trebuie să aibă asupra lui e-ticketul, fie că este printat sau 
salvat în telefon sau alt dispozitiv electronic (tableta, laptop, etc) 

2.2. Cumpărarea biletelor din Reţeaua Eventim se face fie de pe eventim.ro, 
fie de la locaţiile Eventim (ex: Domo, Germanos, Orange Shop, Vodafone, 
Cărtureşti, etc). Eventim are dreptul de a percepe un comision de 
administrare (8%) care se adaugă peste preţul normal al biletului. Pentru 
mai multe detalii despre locaţiile Eventim, metode de plată sau livrare, 
cumpărătorul trebuie să viziteze site-ul eventim.ro 

2.3. Lista locaţiilor partenere Electric Castle poate fi găsită pe 
electriccastle.ro/en/tickets.  

3. RETURNAREA BILETELOR  

3.1. Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi 
restituită. 

4. SCHIMBAREA PREŢURILOR 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţul biletelor fără o înştiinţare în 
prealabil. 

IV. PARTICIPAREA LA EVENIMENT 

1. Intrarea 
 

1.1. Intrarea se face doar pe la zonele special amenajate pe baza biletului 
care a fost schimbat in prealabil in bratara de acces. Toti participantii la 
eveniment vor avea asupra lor un act de identitate. 

1.2. In momentul intrarii in festival, participantul ia la cunoştiinţă acest 
regulament, afisat in loc vizibil.  

Este interzis accesul cu următoarele lucruri: droguri, aparate pirotehnice, sticlă, 
obiecte contondente, cuţite, umbrele, material explozibil, toxic sau inflamabil, 
obiecte care îi pot răni pe ceilalţi. În concordonaţă cu legile în vigoare participanţii 
nu pot introduce în festival următoarele obiecte: cuţite, spray paralizant, lanţuri 
sau alte obiecte care reprezintă pericol public. 

Participanţii nu pot introduce alcool în perimetrul festivaluluiParticipanţii nu pot 
intra cu mâncare sau cu lichide de orice fel  în perimetrul festivalului.  Singura 
exceptie este ca fiecare participant are dreptul să intre cu o sticlă de apă de 2 litri 
in zona de camping. 

1.3. Participarea la eveniment se face pe proprie raspundere, inclusiv cu 
privire la urmatoarele:,  



- persoanele cu boli psihice sau fizice pentru care zonele 
aglomerate, zgomotele puternice, efecte speciale sonore, vizuale şi 
audio,  reprezinta risc, isi asuma intreaga raspundere pentru 
prejudiciile ce le-ar putea suferi prin participarea la eveniment. 
Spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină, care ar 
putea dauna copiiilor sau persoanelor epileptice. Organizatorul 
informeaza participantii ca este posibil ca in cursul desfasurarii 
evenimentului sa fie organizate focuri de artificii, iar pentru riscurile 
de vatamare sau de prejudicii materiale, nu isi asuma nici o 
raspundere.  

- Pentru zonele de joaca, distractie si sport, instalatiile din zona de 
skateboard, rampele Dirt on Fire, instalatiile tip balansoar, hinte, 
trambuline, piscina si alte asemenea zone cu risc de accidentare 
de pe teritoriul festivalului, participantii se vor asigura ca detin 
conditia fizica si psihica pentru participare.. 

1.4. Este interzisă intrarea cu maşina în zona festivalului fără un car pass 
eliberat de organizator. Organizatorul recomandă folosirea autobuzelor 
sau a taxi-urilor pentru a ajunge la Castelul Banffy.  

1.5. Accesul minorilor sub vârsta de 14 ani în incinta festivalului se acordă 
numai dacă aceştia sunt însoţiţi de un adult..Persoanele sub 18 ani vor 
primi o brăţara specială care nu le va permite accesul în zonele indoor 
(The Mill şi Stables) şi nu vor putea cumpăra alcool sau tutun. 

1.6. Accesul cu animale este interzis. 

2. Reguli de conduită pe suprafaţa festivalului 

2.1. Toţi participanţii trebuie să respecte regulile sociale, legile şi cele 
enumerate în acest Regulament. Participanţilor nu le este permis să 
desfăşoare orice fel de  activităţi ar putea să pună în pericol sau să 
afecteze în orice modsiguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi.  

Oranizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale 
sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita 
despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia. 

Participanţii sunt obligaţi, ca în incinta festivalului, să respecte şi să nu distrugă 
mediul înconjurător şi domeniul Castelului Banffy, incluzând construcţiile de orice 
fel şi spaţiile verzi aferente.   

2.2. Pe perioada festivalului, Organizatorul, partenerii Organizatorului sau 
presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. 
Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel 
de materiale, fără a putea emite pretenţii asupra drepturilor cu privire la 
respectivele materiale. Organizatorul are dreptul de a folosi aceste 



materiale, de a le publica pe diverse canale (ex Youtube) şi de a le utiliza 
în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.  

Participanţii au dreptul să filmeze şi să fotografieze zonele în care au acces, insa 
vor folosi aceste material exclusiv pentru vizionare proprie. Orice distribuire catre 
public, gratuita sau oneroasa a materialelor filmate este interzisa. 

2.3. Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice 
activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al 
Organizatorului. 

2.4. Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de bauturi alcoolice. 
Consumul de droguri este ilegal şi strict interzis şi va fi pedepsit conform 
legilor în vigoare.  

2.5. In zona de camping, dar si in intreaga suprafata a evenimentului este 
interzisă ultilizarea focului prin orice mijloace (amenajare de focuri de 
incalzire, de atmosfera sau orice alte metode de foc deschis) şi a 
materialelor inflamabile.  

2.6. Înotul în lacul din incinta festivalului este interzis şi extrem de periculos. 
2.7. Accesul în interiorul castelului şi a tuturor anexelor cu excepţia celor 

special amenajate pentru desfăşurarea fesitvalului este interzis şi extrem 
de periculos.  

3. Reguli de conduită în afara suprafeţei festivalului 

În afara incintei festivalului, participanţii sunt obligaţi să respecte legile în vigoare 
din România şi regulile de conduită socială. Sunt interzise acţiunile care 
periclitează fizic sau moral alte persoane.  

4. Obiecte pierdute 

Obiectele pierdute trebuie aduse la zona de Lost & Found (care va fi marcată pe 
harta festivalului). Proprietarii le pot recupera urmând o procedură a 
Organizatorului care constă în identificarea persoanei şi a obiectului pierdut. 
După festival, Organizatorul va păstra obiectele nerecuperate pentru o perioadă 
de 10 zile  de la momentul predării către zona de Lost & Found şiva încerca 
returnarea lor către proprietari.. 

5. Securitate 

Pe teritoriul festivalului Organizatorul asigură securitatea printr-un partener 
calificat şi acreditat să facă acest lucru. În timpul evenimentului, participanţii sunt 
obligaţi să respecte agenţii de securitate, să colaboreze cu aceştia şi să le 
respecte instrucţiunile în caz de urgenţă.  



In caz de incidente de violenta sau de punere in pericol a integritatii corporale a 
altor persoane, personalul care asigura securitatea va putea decide evacuarea 
persoanelor implicate din incinta in care se desfasoara evenimentul.  

6. Prim ajutor  

Pe teritoriul festivalului există zone de prim ajutor, în caz de nevoie.  

7. Servicii şi produse  

7.1. În timpul festivalului, serviciile şi produse sunt disponibile atât gratuit cât şi 
contra cost, iar participanţii se angajează să folosească ca modalităţi de 
plată doar metodele acceptate de organizator şi partenerii acestora. Ca 
regula generala, plata serviciilor si produselor in incinta se va face cu 
tokens, exceptiile vor fi zona de produse nealimentare artizanale, 
tigaretele s produsele alimentare vandute la magazinul din camping.  

7.2. Pe întregul teritoriu al festivalului se pun la dispoziţie participanţilor token-
uri. Deţinerea acestora da dreptul posesorilor de a obţine produse şi 
servicii disponibile în perimetrul festivalului. Valoarea unui token este de 6 
lei şi poate fi divizat. Toate preţurile comercianţilor din cadrul festivalului 
sunt multiplu de 3.  

Token-urile neutilizate pot fi preschimbate în bani la sfârşitul festivalului, în data 
de 23 Iunie 2014, între orele 00:00 şi 10.00.. 

V. GARANŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI 

1. Organizatorul garantează accesul şi utilizarea serviciilor din cadrul 
festivalului oricărui participant cu un bilet valid. Datele de desfăşurare ale 
festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forţă 
majoră sau caz fortuit. Datele festivalului nu vor fi schimbate în cazul unor 
condiţii meteorologice minore (ploi, zile înnorate, etc) 

2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica orele programului muzical. 
Participantul nu are dreptul de a cere despăgubiri în cazul acestor 
modificări. 

3. Participantul nu are niciun temei legal pentru a se îndrepta împotriva 
Boiler Events în cazul modificării programului muzical al festivalului. 

4. Organizatorul exclude asumarea responsabilitatea pentru stricăciuni 
petrecute pe teritoriul festivaluui care nu au fost cauza a unei organizări 
defectuoase sau neglijări. 

5. Pe teritoriul festivalului există un spaţiu de depozitare a bunurilor de 
valoare, respectiv cutii de valori. In cutiile de valori nu se va permite 
depozitarea banilor. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea doar pentru 
obiectele depozitate în aceste zone. 



6. După ce participantul a primit brăţara, Organizatorul nu mai este 
responsabil pentru integritatea acesteia. Participantul nu are dreptul de a 
cere despăgubiri datorită pierderii sau distrugerii brăţării. 

7. Organizatorul nu este responsabil pentru acţiuni ce se petrec în afara 
zonei festivalului. 

8. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea de a depozita sau găzdui 
animale, obiecte, băuturi, mâncare sau tutun ce nu sunt premise pe 
teritoriul festivalului. Organizatorul nu le va depozita în cutii de valori, şi nu 
va răspunde de protejarea acestoraînainte de intrarea în incinta 
festivalului. 

VI. SANCŢIUNI 

1. Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui 
participant  în incinta festivalului total sau parţial, sau de a invita 
participantul să parasească incinta festivalului, în cazul încălcării 
regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România. 

2. Participanţii care intră în zona de camping fără a avea o brăţară de acces 
în camping sunt obligaţi să plătească biletul de acces în camping. În caz 
contrar Organizatorul poate ridica dreptul participantului de a participa la 
eveniment, conform pct. VI.1. În acest caz participantul nu are dreptul de a 
cere despăgubiri de la Boile Events.  

3. Organizatorul va redirecţiona cazurile de bilete false către organele 
penale, pentru începerea cercetarii.  

VII. SEMNE ŞI DREPTURI DE AUTOR  

1. Boiler Events are drepturi depline asupra numelor comerciale înregistrate 
sau nu, siglei, adreselor de e-mail, nume de domenii sau URL, semnelor 
utilizate in corespondenta, e-mail, carti de vizita si alte materiale,  
semnelor, logo-urilor, mărci precum şi asupra materialelor, textelor şi a 
tuturor informaţiilor de pe electriccastle.ro sau alte canale care folosesc 
cele menţionate mai sus in legatura cu evenimentul Electric Castle. Cele 
menţionate mai sus nu pot fi copiate, utilizate sau distribuite în scop 
comercial fără acordul Boiler Events.  

2. Logo-urile, semnele şi celelalte informaţii se află sub proprietatea 
intelectuală a Boiler Events şi sunt protejate de legile europene în vigoare. 

VIII. CAZ MAJOR  

În caz de război, revoltă, atac terrorist, demonstraţii, embargo economic, 
accident, incendiu, dezastru natural, cutremur, inundaţie, scurtcircuit major, 
epidemii, rezoluţii oficiale sau alte cazuri ce nu pot prevăzute sau nu pot fi 
controlate de Boiler Events sau de partipant, niciuna dintre părţi nu este obligată 
să respecte obligaţiile din prezentul regulament 



List of things that the Participants can bring with/cannot have on them. 
 
OK - Backpacks (maximum size of a school backpack)  
 
OK - Hats  
 
OK - Lighters  
 
OK - Mobile Phones  
 
OK - Sunglasses  
 
OK - Cigarettes  
 
OK - Raincoats  
 
OK - Eye Drops for Contact Lenses  
 
OK - Photo and Video Cameras  
 
OK – Prescription drugs  
 
OK - Insulin (with diabetics booklet and personal I.D. document) 
 
OK – Tents (in the camping area) 
             
 
NO - Drugs & Drug Paraphernalia  
 
NO - Knives / Weapons Etc. 
 
NO - Bottles and Cans  
 
NO - Instruments  
 
NO - Outside Food & Bev 
 
NO - Cash Refunds  
 
NO - Pets  
 
NO - Umbrellas  
 
NO - Small Foldable Umbrellas  

 



The present  Terms and Conditions (“TC”) apply for the events organized by SC 
Boiler Events SRL. The present TC defines the rules of participation of The 
Participant, who is a natural person, („Visitor”) in the present Events and defines 
the rights and obligations derived from the legal relation between Boiler Events 
and The Participants. 

The directions of the present TC are governing in any case in regard of the 
participation at the Events and the legal relations between Boiler Events and The 
Participant.  

The TC is available on electriccastle.ro/regulament 

1. I. PROMOTER AND EVENT 

1. PROMOTER 

SC Boiler Events SRL 

CUI RO29394582 

J31/497/2011 

2.  EVENT 

Electric Castle Festival – 19-22 June at Banffy Castle, Bontida, Cluj 
County, Romania.  

2. II. GENERAL 

1. Present TC is an open agreement between the Promoter and the 
Participant.  

2. The Participant acknowledges that the Promoter reserves the right to 
modify the present TC. Any and all modifications shall be published on the 
event’s website, www.electriccastle.ro and at the entrance on the festival 
grounds. Any modification of  TC shall be applicable immediately.  

3. By purchasing a ticket The Participants declare they recognize and they 
shall observe the present TC.  

4. The Promoter assures The Participants that by purchasing a valid ticket 
(regardless of the method of purchase) they are entitled to participate at 
the Event under the conditions state in point III.1 below. 

 

3. III. TYPES OF TICKETS, PURCHASE OF TICKETS  

 



1. TYPES OF TICKETS  

There are 4 types of tickets: tickets purchased from the Eventim Network, tickets 
purchased online though the Electric Castle system, whether by means of the 
website or the mobile app (e-ticket), tickets purchased from Electric Castle 
partner locations and tickets purchased from vendors located outside of 
Romania. For all the above   the following possibilities apply: 4 days tickets (with 
or without camping), one day tickets or camping tickets,  

1.1. One Day tickets secure the Participant’s access to the event on the 
specific day between 10.00 - 08.00. At that time, the Day ticket expires 
and the Participant is under obligation to leave the festival grounds. If the 
Participant does not carry a wrist band that assures them access for the 
following day and does not purchase a valid ticket, the Promoter reserves 
the right to escort them outside the festival grounds. 

1.2. The 4 days ticket (including camping): with this type of tickets the 
Participant can take part in the event from Day 1 (19th of June), starting 
with 10.00 and have the right to remain for the rest of the event. The 
Promoter offers the Participant a camping spot and full access to all the 
shower designated areas. The Participant that arrives by caravan/trailer 
should they require access to the camping facilities must acquire a 
camping ticket. 

1.3. The 4 day ticket (without camping): the Participant can take part in the 
event from Day 1 (19th of June) starting with 10.00 and have the right to 
remain for the rest of the event. The Participant does not have the right to 
sleep on the festival grounds, cannot stay in the zones reserved for the 
participants that have a 4 day ticket with camping and cannot use any of 
the camping facilities. 

1.4. Minors under the age of 12 are granted free access throughout the 
duration of the festival, provided that they are accompanied by an adult. 

1.5. Boiler Events guarantees ONLY the validity of the tickets sold through 
Electric Castle partners and Eventim Partners. A full list can be accessed 
at electriccastle.ro/tickets 

IMPORTANT! It is strictly prohibited to sell or purchase overpriced 
tickets/invites . The Promoter reserves the right to prohibit access on the 
festival grounds and the camping areas to people found to be caring out 
such activities and to confiscate the invitations and tickets in their 
possession. 

1.6. Ticket and wristband: At the moment of validation of the ticket (regardless 
of its type), The Participant receives a wristband bearing the same rights 
and obligations as the ticket. Only an intact wristband worn around the 
wrist entitles the entrance and stay on the Event grounds. The Promoter 
reserves the right (in its own name and through its partners) to constantly 
check the Participant’s wristband from the entry on the event grounds as 



well as all throughout their stay. The loss or damage of the wristband is an 
exclusive responsibility of The Participant.  

In case of damage or loss, the wristband seizes to provide the Participant 
with any right and they shall be obliged either to purchase a new ticket or to 
leave the festival grounds. Broken wristbands, unstitched or bonded will not 
be valid and will not be changed by the Promoter. 

2. PURCHASING TICKETS 

2.1. Purchasing tickets online can be done on either electriccastle.ro or on 
Electric Castle mobile app (available on iOS and Android) using the online 
payment system Libra Bank. Payment will be by credit/debit card only and 
the ticket will be issued only when the payment was confirmed by Libra 
Bank. After issuing, the ticket will be sent to buyer in the form of e-ticket 
on the e-mail address attached to the Facebook account used to place the 
order. Tickets are not nominal. If the buyer wants to buy more tickets, they 
must repeat the process, each time receiving a different e-ticket. Upon 
entering the festival grounds, the Participant must have on him the e-
ticket, whether printed or saved on their phone or other electronic device 
(tablet, laptop, etc.).  

2.2. Purchasing tickets from the Eventim Network can be done either on 
eventim.ro or from the Eventim Locations (e.g. Domo, Germanos, Orange 
Shop, Vodafone, Cărtureşti, etc). Eventim has the right to charge an 
administration fee (8%) over the normal price of the ticket. For more 
information about Eventim’s locations, methods of payment or delivery, 
the buyer should visit the site eventim.ro. 

2.3. The list of Electric Castle partner locations can be found on 
electriccastle.ro/en/tickets 

3. TICKET RETURN 

3.1. Tickets purchased cannot be replaced, and their value cannot be 
refunded. 

4. CHANGE IN PRICES  

4.1. The Promoter reserves the right to change fares without prior notice.  

4. IV. PARTICIPATION IN THE EVENT 

1. ENTRY 

1.1. Entry is granted only though specially designated areas, based on the 
ticket that was changed prior to access with a wristband. All event 
participants will carry identification.  



1.2. Upon entry on the festival grounds, the participant shall take notice of the 
present Regulation, displayed in a visible place.  

Access with the following objects inside the Event grounds is prohibited: drugs, 
pyrotechnics devices, glass, striking or cutting devices, umbrellas, explosives, 
toxic and flammable materials or any other objects which can cause harm to 
others. According to the laws in force, The Participant is prohibited to bring the 
following objects inside the Event grounds: knives, gas sprays, metal chains 
longer or any other objects which are unsafe to public security.  

The Participant is not authorized to bring any alcoholic beverages on Event 
grounds. The Participant may bring one 2L plastic bottle within the camping area. 
Liquid of any kind cannot be introduces on the event grounds. The Participant is 
not authorized to bring any food products.  

1.3. The Participant shall take part in the event by their own accord and shall 
take full responsibility for themselves, including the following: 

- Participants who suffer from known mental or physical illness for which crowded 
areas, loud noises, special audio and visual effects are considered a risk, shall 
assume all liability for any damage that they might suffer there as. The show can 
include powerful lighting effects that could harm children or epileptic people. The 
Promoter informs the Participant that during the event fireworks shows might be 
organized and The Promoter shall assume no liability for the subsequent injury or 
damage to property. 

For the play, entertainment and sports areas, the facilities in the skateboarding 
ramps “Dirt on Fire”, rocking installations, trampolines, swimming pool and other 
such areas which carry a high risk of injury, located on the festival grounds, the 
Participant shall ensure that they have the physical and mental condition to 
participate in such activities. 

1.4. It is prohibited to enter the Event grounds by car without a valid car pass 
issued by the Promoter. The Promoter advises the Participant to use the 
public transport or taxi services to get to the Event grounds.  

1.5. Access of minors under 14 years on the festival grounds shall be 
permitted only escorted by an adult. Minors under 18 shall receive a 
special wristband that will not allow them access to the indoor stages (The 
Mill and The Stables) or the consumption alcoholic beverages or buy 
cigarettes.  

1.6. Pets are not allowed in the area of the Event. 

2. Rules of conduct inside the event grounds.  

2.1. The behavior of The Participant shall observe the rules of conduct, the 
rule of law rules and the present TC. The Participant should refrain from 



actions which can threaten or offend in any way the security and rights of 
others.  

The promoter is in no way liable for any damage (material or physical) caused by 
failure to observe the TC and may request compensation from the person guilty 
of violating it. 

Inside the area of the Events The Participants shall take care and not destroy the 
environment and the Banffy Castle domain, including any type of buildings and 
surrounding green areas.  

2.2. During the festival, the Promoter, the Promoter’s partners or accredited 
press have the right to record and photograph the event. The Participant 
acknowledges that it is possible to appear in such material without the 
rights to make claims on those materials. The Promoter has the right to 
use said materials, to publish them on various channels (e.g. YouTube) 
and use them in advertising campaigns without compensating for the 
participant in any way. 

Participants have the right to film and photograph the areas where they have 
access, however they shall use said material only for their own viewing. Any 
distribution of the said materials to the public, whether it be for free or for an 
onerous is prohibited. 

2.3. The Participant acknowledges that inside the area of the Event it is 
prohibited to practice in any commercial or advertisement activity without 
the prior written consent of the Promoter. 

2.4. It is prohibited to serve alcohol to Participants under the age of 18 
(eighteen) inside the area of the Event. Drug use is illegal and strictly 
forbidden and will be punished according to the laws in force.  

2.5. Inside the campsite and in the whole area of the event the use of fire by all 
means (spatial heating fires, the atmosphere or any other method open 
fire) and flammable materials is strictly forbidden.   

2.6. Swimming in the lake located on the festival grounds is prohibited and 
extremely dangerous. 

2.7. Access inside the castle and all annexes except those specially arranged 
for the festival is prohibited and extremely dangerous. 

3. Rules of conduct outside the area of the Events  

Outside the area of the event, The Participant shall observe the Romanian law 
and social conduct rules. It is forbidden to physical or moral endangering others. 

4. Lost objects  



Lost property shall be brought to the Lost & Found area (which will be marked 
accordingly on the festival map). Owners can recover lost property following a 
procedure instated by the Promoter which consists of identifying the individual 
and the lost object. After the festival, the Promoter will keep the recovered items 
for a period of 10 days from the submission to the Lost & Found area and try to 
return them to their owners. 

5. Security  

Across the festival grounds the Promoter provides security through a qualified 
partner accredited accordingly. During the event, participants undertake to co-
operate, within the framework of the legal regulations, with these partners, and to 
follow their instructions in case of emergency 

In case of a violent incident or the endangerment of the bodily integrity of others, 
security staff may decide to evacuate the people involved in the incident from the 
event’s premises. 

6. First aid and medical care  

First aid areas are provided across the festival grounds, if necessary. 

7. Providing Services and sales of Products  

7.1. During the Event, Services and Products are available both for free or for 
an onerous fee. The Participant undertakes to only use the methods of 
payment accepted by the Promoter and its partners. As a general rule, 
inside the area of the Event payment is possible by use of tokens, notable 
exception being artisan nonfood products, cigarettes and foods sold in the 
camping store. 

7.2. Across the festival grounds participants are provided with tokens. Their 
possession entitles the holder to obtain goods and services available in 
the festival area. The value of a token is 6 lei and can be divided. All 
festival traders’ prices are multiples of 3.  

Unused tokens can be exchanged for money at the end of the festival on June 
23, 2014, from 00:00 to 10:00. 

5. V. WARRANTY AND RESBONSIBILITY  

1. The Promoter guarantees that the Participant holding a valid Ticket can 
enter the area of the Event and can use the provided services. The dates 
of the Events can be unilaterally changed by the Promoter in the event of 
force majeure or unforeseeable circumstances. Festival dates will not be 
changed in case of minor weather conditions (rain, cloudy days, etc.). 



2. The Promoter reserves the right to change the program. Participant will 
not be entitled to claim compensation for these changes. 

3. The Participant has no legal basis to act against Boiler Events in case of 
change in the musical program of the festival. 

4. The Promoter shall not be liable for damage that occur on the festival 
grounds that were not due to a defective organization or neglect. 

5. On the festival ground there are storage spaces for valuables, namely 
safety deposit boxes. Inside the safety deposit boxes the storage of 
money is not allowed. The Promoter is responsible only for objects stored 
in these areas. 

6. Once the Participant has received the wristband the Promoter is no longer 
liable for its integrity. The Participant shall not be entitled to claim 
compensation for the loss or damage of the wristband. 

7. The Promoter shall not be held liable for actions occurring outside the 
festival grounds. 

8. The Promoter shall not be held liable for the storage or hosting of animals, 
objects, beverages, food and tobacco which are not allowed on the festival 
grounds. The Promoter shall not store these objects in safety deposit 
boxes, and will not be responsible for their protection before entering the 
area of the festival.  

VI. SANCTIONS  

1. The Promoter is entitled, with immediate effect, to prohibit the access of a 
participant in the area of the festival, in whole or in part, or to invite a 
participant to leave the festival grounds, for infringement of a law or 
regulation currently in force in Romania or the present TC. 

2. Participants that enter the campsite without a proper wristband allowing 
them said access are required to pay for camping ticket. Otherwise, the 
Promoter can revoke the participant’s right to attend the event, according 
to section VI.1. In this case the participant is not entitled to claim damages 
from Boiler Events. 

3. The Promoter shall denounce the use of counterfeited tickets to the 
relevant criminal authorities for investigation. 

VII. TRADEMARKS AND COPYRIGHT  

1. Boiler Events has full rights to the names, trademarks, logos, email 
addresses, domain names or URL, signs used in correspondence, e-mail, 
business cards and other materials, signs, logos, and marks on materials, 
texts and all other information on electriccastle.ro or other channels that 
use the above mentioned in correspondence to Electric Castle. The above 
may not be copied, used or distributed for commercial purposes without 
the specific consent of Boiler Events. 

2. Logos, signs and all other information are the intellectual property of Boiler 
Events and are protected by European legislation. 



VIII. FORCE MAJEURE 

In case of war, riot, terrorist attack, demonstrations, economic embargo, 
accident, fire, natural disaster, earthquake, flood, electrical blackout, epidemics, 
official resolutions or any other cases that cannot foreseen or controlled by Boiler 
Events, neither party is bound by the obligations of the present TC. 

  

 

 

 

 

 

 


