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  1 .   Us preguem que en el   cas  de no poder

assist ir  a  l ’acte/s  es  comuniqui  per  tal  de

poder  reassignar  les  places,  al  977638006.

 2.  De conformitat  amb la  disposició  a  la  Llei

Orgànica  3/2018,  del  5  de Desembre de

Protecció  de Dades de  Caràcter  Personal  i

Garantia  dels  Drets  Digitals,  el   fest ival

TARRACO VIVA,  l i  informa que les  dades que

es  demanaran en la  inscripció  seran

tractades amb les   mesures de seguretat

conformes a  la  normativa vigent   que es

requereix.  Tals  dades seran usats  amb

final itat  de  gestió  requerida i  no seran

cedides a  tercers.  

 3 .  L 'aforament serà l imitat .

 4 .  L 'ús  de la  mascareta serà obl igat  en tots

els  actes  (que ha de cobrir  nas i  boca).

 5.  Per  motius  sanitaris  no es  podran fer

canvis  de seient   ni  es  podran moure de

l 'ubicació  on estan.  
 

 6 .  S 'hauran de seguir  les  indicacions de

l 'organització,   sobretot  en l 'entrada i

desallotjament que seran esglaonats.

 7 .  L 'organització  es  reserva el  dret

d'admissió  en el  cas   de  no complir  les

instruccions.
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