
 

 

 
REGULAMENT PARTICIPARE 

măsuri impotriva răspandirii SARS-CoV-2  
 
Accesul la OKTOBERFEST BRASOV 2021 se va face gratuit pe toată perioada evenimentului.  
În momentul intrării în zona de desfasurare a evenimentului, toti participantii iau la cunoştinţă acest regulament, afișat 
în loc vizibil și și-l asumă în totalitate. 
 
Toți participanții sunt verificați la intrare cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului, în scopul 
asigurării siguranței lor și a celorlalți participanți, precum și pentru buna desfășurare a evenimentului. În cazul 
în care un participant refuză verificarea, Organizatorul sau prepusii acestuia nu vor permite accesul in eveniment.  
 
Toti participanții la eveniment vor avea asupra lor un act de identitate valid, în scopul verificării conformității și a 
adeverințelor de vaccinare sau testare 
Participarea, conform normelor legale, este permisă tuturor persoanelor care prezintă : 

 Certificatul verde european de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2, 
 Rezultatul negativ al unui test PCR, nu mai vechi de 72 de ore. 
 Rezultatul negativ al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 48 ore. 
 Document ce demonstrează trecerea prin infectia cu virusul SARS -CoV-2, dacă de la data testului pozitiv 

care a indicat prezența bolii au trecut cel puțin 11 zile, dar nu mai mult de 180 de zile.  
 
Organizatorii vor pune la dispozitia publicului doua puncte de testare rapidă (Medo si Regina Maria), amplasate 
inainte de accesul la eveniment. 
Costul unui TEST RAPID ANTIGEN este de 30 RON. 
Toti participantii care doresc sa fie testati, sunt rugati să respecte rândul format si intarzierile datorate efectuării testării.  
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantilor, 
in functie de dispozitiile legale aplicabile. Orice modificare a prezentului Regulament va fi afișată și la intrarea în locul 
de desfășurare a Evenimentului, fiind de imediată aplicare din momentul afișării. 
 
Toți participanții răspund pentru valabilitatea și veridicitatea adeverinței de vaccinare. Participanții înțeleg faptul că 
falsificarea adeverinței de vaccinare constituie infracțiune, asumându-și toate consecințele în situația în care aceasta nu 
este valabilă. În plus, participanții care utilizează o adeverință de vaccinare falsă sau care nu mai este valabilă, își pierd 



 

 

dreptul de acces în incinta arealului evenimentului, Organizatorul rezervându-și dreptul de a-i însoți în exteriorul acestuia 
personal sau prin partenerii săi.  
 
 

Organele de stat si locale isi vor indeplini atributiunile conform statutului acestora. 
VA MULTUMIM SI VA DORIM DISTRACTIE PLACUTA! 


