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Mesures de seguretat,
condicions d’accés i política
de reemborsament

Estem compromesos amb la teva salut. Per aquest motiu, hem
establert una sèrie de mesures que ens ajudin a proporcionar-te un
entorn segur durant la celebració de l’esdeveniment.
Respondre de manera efectiva als riscos de la COVID-19 és una
responsabilitat compartida, per la qual cosa et demanem que
compleixis les mesures establertes perquè puguem garantir que
l’esdeveniment sigui el més segur possible. En el cas de detectar
assistents que no les compleixen, se’ls demanarà que abandonin
l’esdeveniment.

Mesures
de seguretat

Màscares facials obligatòries
Les màscares quirúrgiques seran obligatòries per a totes les persones presents en el lloc durant la celebració de l’esdeveniment.

Gel hidroalcohòlic disponible
durant l’esdeveniment
Els dispensadors de desinfectant de mans estaran ubicats
a tot el recinte.

Mesures de seguretat

Entrades digitalitzades
Per a evitar cues i contacte freqüent, fem servir entrades
digitalitzades. No cal que imprimeixis la teva entrada.

Compliment dels límits de capacitat
Ens assegurarem que es compleixin els límits d’aforament a totes
les sales a les què es realitza l’esdeveniment.

Servei de catering
Tant el dinar còctel com el coffee break es realitzaran en l'exterior
(sempre que les condicions climatològiques ho permetin)
i seguint les mesures de seguretat recomanades per
les autoritats sanitàries.

Recordatoris especials de comunicació
i seguretat
Es recordarà al personal i als participants les mesures de salut
i seguretat abans i durant l’esdeveniment. El nostre objectiu
és celebrar l’esdeveniment de forma responsable, alhora
que protegim als assistents i als nostres empleats.

Protocol de protecció
de control i prevenció
de la COVID
Si el titular de l’entrada en els catorze (14) dies anteriors a la celebració de l’esdeveniment
patís símptomes compatibles amb els de la COVID-19, o hagués tingut contacte estret
amb una persona positiva de COVID-19 confirmat o probable, no podrà assistir personalment a l’esdeveniment, podent cedir el dret de l’entrada a una altra persona, o bé assistir
telemàticament, reemborsant-li l’import de diferència pel que fa al preu de l’entrada
online, sent imprescindible, en ambdós supòsits, comunicar quina és l’opció escollida per
e mail a la següent adreça: info@api.cat.
Als presents efectes s’entén per contacte estret una persona convivent, familiar o una altra que tingui la malaltia i,
amb la qual s’hagi estat a menys de 2 metres i / o més de 15 minuts.
Per poder accedir personalment al recinte de l’esdeveniment serà obligatori, sense excepció possible alguna:
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L’exhibició del certificat de vacunació amb la pauta completa, PCR o Test
d'Antígens Negatiu efectuat en les 48 hores abans de la celebració de
l’esdeveniment, o certificat covid que acrediti haver superat la malaltia.

La signatura i lliurament de la DECLARACIÓ RESPONSABLE DAVANT
DE LA COVID-19 subministrada per l’organització de l’esdeveniment.

Aquells assistents que no compleixin amb els anteriors requisits d’accés no podran assistir personalment a la
celebració, de la mateixa manera que aquells assistents que incompleixin amb les mesures de prevenció de la
COVID-19 establertes per l’organització.

Política de reemborsament
i assistència telemàtica
virtual o online
En el cas que pel compliment de les obligacions legals i/o administratives vinculades al
control i prevenció de la pandèmia de la COVID-19, l’organització de l’esdeveniment es
veiés obligada a cancel·lar i/o posposar l’esdeveniment per a una altra data, el titular de
l’entrada, ja sigui presencial o online, podrà sol·licitar la devolució íntegra de l’import o
confirmar la seva plaça i assistència per a la nova data de celebració de l’esdeveniment
quan la situació sanitària ho fes possible, sent suficient per a això remetre un correu
electrònic a la següent adreça: info@api.cat.
Si pel referit compliment d’aquestes obligacions no es
cancel·lés l’esdeveniment, però sí que s’obligués a
reduir l’aforament o el nombre d’assistents en esdeveniments públics celebrats en recinte tancat, les places
seran assignades en funció de la data de compra, de
manera que els primers a comprar l’entrada seran els
últims a perdre el dret de presenciar l’esdeveniment al
recinte de forma presencial. Aquells que siguin titulars
de l’entrada, però per la data de compra no poguessin
accedir a l’esdeveniment de manera presencial, podran
decidir entre reemborsament íntegre del seu import en
la forma referida en el paràgraf anterior o optar per
assistir a l’esdeveniment telemàticament, sol·licitant-ho
per email a la següent adreça: info@api.cat. El reemborsament només s’efectuarà si l’avís és amb una
antelació superior a les 48 hores de l’inici de l’esdeveniment.
Si 48 hores abans de la celebració de l’esdeveniment,
el nombre d’assistents no aconseguís el quòrum
mínim de 200 persones, l’organització cancel·larà la
celebració de l’esdeveniment reemborsant íntegrament l’import de l'entrada.

Un cop adquirida l’entrada, únicament es canviarà o es
retornarà el seu import en els casos anteriorment
especificats. No obstant, el titular de l’entrada pot
exercir el dret a desistiment durant 14 dies naturals
després de la compra sempre que hagi comprat
l’entrada amb antelació mínima de 14 dies naturals
abans de l’esdeveniment.
En el cas que per qualsevol circumstància el titular de
l’entrada no pogués assistir personalment a l’esdeveniment, podrà cedir la seva entrada a un tercer o bé
assistir-hi telemàticament, reemborsant-li l’import de
diferència pel que fa al preu de l’entrada online, sent
imprescindible, en ambdós supòsits, comunicar quina
és l‘opció escollida per email a la següent adreça:
info@api.cat.

