
 

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A EVENIMENTULUI 

Participarea la proiecțiile și evenimentele din cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania 

presupune luarea la cunoştinţă şi respectarea prezentului regulament.  

Asumarea riscurilor ce rezultă în urma participării la festival se va face de către toţi cei implicați: 

public, echipă și furnizori de servicii.  

 Nu este permis accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, 

strănut, rinoree, stare generală modificată) şi nici a celor care înregistrează temperatura 

măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, va fi 

măsurată din nou o singură dată, după 2-5 minute.  

 

 Accesul publicului va fi permis numai cu condiția purtării măștii (medicale/ non-medicale). 

Purtarea măştii este obligatorie pe toată durata evenimentului. Pentru a oferi o protecţie 

eficientă, masca trebuie să acopere gura şi nasul. 

 

 Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura sau refuză purtarea măştii nu vor avea 

acces în locație. În aceste condiții, prețul biletului achiziționat nu va fi returnat.  

 

 În toate zonele de aşteptare (la intrare, la toaletă sau la ieşire) participanţii trebuie să păstreze 

distanţa de minimum 1,5 m. 

 

 Pe scaune, distanţa fizică între persoane va fi de 2 m. Regula nu se aplică persoanelor care au 

achiziţionat bilete tip combo şi au venit împreună, acestea putând ocupa locurile alăturate.  

Participanții sunt rugați să nu ocupe scaunele apropiate (destinate celor cu bilete combo) dacă 

au bilete single.  

 

 Nu este permisă schimbarea poziţiei scaunelor.  

 

 Singurul punct de vânzare a biletelor se află în Piața Unirii. În restul locaţiilor, biletele nu vor 

putea fi achiziţionate la fața locului, ci exclusiv on-line, de pe tiff.eventbook.ro sau de pe TIFF 

Official App (disponibilă în Google Play și App Store). 

 

 Nu este permis consumul de alimente în perimetrul proiecțiilor și evenimentelor din cadrul 

festivalului. 

 

 Fumătorii sunt rugați să utilizeze spațiile special amenajate. 

 

*MĂSURI DE SIGURANȚĂ pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2, aşa cum au fost aprobate prin 

ORDINUL nr. 2.941/1.120/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 19 iunie 2020. 


