
Sisekorraeeskiri

Hiiu Folk 15.–18. juuli 2021

Festivali korraldaja kehtestatud sisekorraeeskiri on jargimiseks koigile festivali territooriumil 
viibijatele. 

Kulastaja on kohustatud: 

1. jargima festivali sisekorraeeskirja; 

2. kaituma korrektselt ja jargima uldtunnustatud kolblusnorme; 

3. hoidma puhtust ning panema prugi uksnes selleks ette nahtud kohtadesse. 

Pääs festivalile 

1. Festivali pilet vahetatakse piletikeskuses umber kaepaela vastu, mille olemasolu 
randmel kontrollitakse paaslas/varavas.

2. Kaepaela tuleb hoida korrektselt kuni urituse lopuni. 

3. Kaepael kaotab kehtivuse, kui kaepael on rikutud voi eemaldatud. 

4. Korraldajal on õigus keelata festivali sisekorda rikkuvatele isikutele sissepääs 
festivalile.

Väärtused

• Hiiu Folgi väärtusteks on peresõbralikkus, keskkonnasõbralikkus, turvalisus ja 
ehedus.

• Hiiu Folk on alkoholivaba pereüritus, seepärast me kohapeal alkoholi ei müü ega luba
ka alkoholi külastajatel kaasa võtta. 

• Suitsetamine toimub Hiiu Folgil selleks eraldatud kohas, et mitte kahjustada teiste 
festivali külastajate tervist, eriti laste tervist. 

• Kuna festivalil kasutame võimendust ning toimub tantsimine, siis ei luba me festivali 
territooriumile lemmikloomi.

•  Palume festivali külastajatel hoida festivali ala puhtana ning oma prügi visata selleks 
ettenähtud kohta. Hoiame loodust ja hoiame üksteist!

Festivali territooriumile ei pääse isikud, kellel on kaasas: 



1. klaas-, plekk-, plast- voi muud anumad voi esemed, mille sisu voi purunemine jms 
voib ohustada tema enda voi teiste turvalisust; 

2. mistahes relvad voi muud ohtlikud esemed; 

3. purotehnilised vahendid; 

4. torvikud; 

5. lemmikloomad; 

6. oma söök, alkohol, narkootilised voi muud psuhhotroopsed ained.

Korraldajal on oigus korvaldada festivali territooriumilt isikud, kes:

1. rikuvad korda (kaklus, kehavigastuse tekitamine, vargus, narkootiliste voi 
psuhhotroopsete ainete omamine voi nendega kauplemine jmt);

2. vandaalitsevad; 

3. omavad eelmises punktis nimetatud asju voi esemeid;

4. ilmselgete joobe tunnustega (festival on alkoholivaba).

Festivalilt korvaldatud isiku kaepael/pilet kaotab kehtivuse ning isik kaotab oiguse festivalile 
sisenemiseks. Samuti ei ole isikul oigust nouda korraldajalt pileti tagasi ostmist.

Kulastaja oigused: 

1. tunda roomu festivali toimumisest; 

2. pöörduda probleemide lahendamiseks korraldava personali poole;

3. esitada ettepanekuid ja pretensioone vastavalt kehtivale korrale.

Festivali korraldaja: MTÜ Hiiu Folk 


