
... automobilį laiko TIK pažymėtoje automobilių aikštelėje. 
… palaiko eko idėją ir šiukšles rūšiuoja į tam skirtas šiukšliadėžes. 
... palapinių miestelyje laikosi ramybės ir tylos nuo 22.00 iki 6.00. 
... augintinius palieka namuose. 
… žino, kad renginys fotografuojamas bei filmuojamas vadovaujantis LR nustatytais teisės
aktais. Nuotraukos ir video publikuojamos internete ir žiniasklaidos priemonėse, todėl svarbu
jaukiai jaustis prieš objektyvą. 
… atvykęs į festivalį su šeima, rūpinasi vaikų saugumu ir nepalieka jų be priežiūros.  
… gerbia girią ir vadovaujasi regioninių parkų lankymo taisyklėmis.  
... tausoja gamtą ir žino, kad medžius bei krūmus pjauti ir genėti griežtai draudžiama.  
… palapinę stato TIK nurodytose vietose. 
... žino, kad ugnį kūrenti galima TIK festivalio laužavietėse. Jos pažymėtos žemėlapyje. Gerbia
laužą ir jame kūrena tik medieną. 
… saugo ežerą, todėl muilą, šampūną bei dantų pastą prausimuisi naudoja TIK festivalio dušuose. 
… tausoja šiltą lauko dušo vandenį, kad jo visiems užtektų.  
… festivalio teritorijoje yra atsakingas už savo sveikatą, gyvybę, daiktų saugumą, savo ir kitų džiaugsmą. 
... yra atsargus vandenyje, įvertina saugumą, savo gebėjimus ir galimybes plaukti. Ypač tamsiu
paros metu. 
… drąsiai kreipiasi pagalbos į festivalio savanorius ir organizatorius. 
... festivalio teritorijoje, išskyrus palapinių miestelio erdvę, bet kokia politinė ar konkrečias
asmenines pažiūras išreiškianti atributika gali būti kabinama ir/ar viešinama TIK gavus raštišką
organizatorių leidimą. 
… dalyvis komercine ir (arba) reklamine veikla užsiima TIK gavęs raštišką organizatorių leidimą. 
... atsimena, kad palapinėse laikomas greitai gendantis maistas yra dažniausia apsinuodijimo
priežastis ir skruzdėlių masalas. 
… žino, kad festivalio teritorijoje nerūkoma ir dūmus pučia tik tam skirtose vietose.  
… žino, kad jis yra pats laukiamiausias svečias. 
… saugo savo ir aplinkinių sveikatą, tad į festivalį atvyksta sveikas/-a t.y. neturi viršutinių
kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų infekcinių susirgimų požymių (karščiavimo
37,3 °C ir daugiau), slogos, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.
… dalyvis patvirtina, kad neturi pareigos izoliuotis ar laikytis kitų Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro nustatytų įpareigojimų, neleidžiančių dalyvauti stovykloje-festivalyje
kontaktiniu būdu; šiuo metu nėra gydomas (-a) nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);
šiuo metu nėra įtariamas (-a), kad serga COVID-19 liga; neturėjo kontakto su sergančiu COVID-19
liga asmeniu ar turinčiu izoliuotis asmeniu, kurio izoliavimosi vieta namuose ar kitoje artimoje
gyvenamojoje vietoje; 
... pajutus peršalimo ar Covid-19 būdingus simptomus, organizatoriams nedelsiant praneša,
sutinka izoliuotis ir paiso prašymo palikti festivalio teritoriją. 
… supranta, kad nuo nepažįstamo iki draugo skiria tik šypsena.

 
Festivalis yra BLAIVUS, tad vartoti alkoholį ar kitas svaiginančias medžiagas gali būti
labai, labai gėda. Organizatoriai pasilieka teisę neįleisti asmenų arba prašyti                

 palikti festivalio teritoriją neaiškindami priežasčių.

Kiekvienas festivalio dalyvis:


