TICKET DISCLAIMER
Tiket Resmi konser “Ayat Ayat Cinta in Concert” hanya dapat di beli di Outlet resmi
BookMyShow, Blanja.com, Tiket.com, Goers, Kiostix, tiketapasaja.com
Dengan membeli dan menggunakan tiket tersebut, pembeli tiket ("Pemegang tiket")
setuju bahwa: tidak boleh mengirimkan atau merekam konser dalam bentuk
apapun, termasuk tidak terbatas pada, akun, deskripsi acara konser, gambar, video,
audio, reproduksi atau informasi lainnya mengenai konser Ayat ayat Cinta In Concert
(secara bersama-sama disebut "Acara Konser"); dan Penyelenggara MD Live
Productions berhak dan memiliki hak dan lisensi yang tidak terbatas untuk
menggunakan gambar, acara, nama, suara, komentar atau meteri publikasi lainnya
untuk dipergunakan dalam siaran acara , rekaman suara siaran atau foto dan / atau
video dan / atau audio yang diambil sehubungan dengan acara konser untuk di
pergunakan sebagian atau di pergunakan secara keseluruhan atau sebagian dari
materi tersebut, untuk segala keperluan yang akan di gunakan tanpa kompensasi.
Para pemegang tiket atau penonton acara konser secara sukarela menanggung
semua resiko yang terjadi pada setiap kejadian selama acara berlangsung, termasuk
Resiko kehilangan barang pribadi, kehilangan atau kerusakan properti atau cedera
pribadi. Penyelenggara acara berhak mengeluarkan atau menolak masuk penonton
konser jika melanggar peraturan dan tata tertib acara, aktivitas ilegal, melakukan
kesalahan atau kegagalan, serta di wajibkan untuk mematuhi setiap peraturan dan
semua tindakan pengamanan.
Tindakan pengamanan akan berlaku termasuk pengecekan keamanan dengan
deteksi logam (Metal Detector) dan pengecekan tas dan barang bawaan. Tidak
boleh/ dilarang membawa binatang peliharaan, tas ransel besar, spanduk (besar
atau Kecil), botol kaca, kaleng, wadah dalam bentuk apapun, kembang api, kamera
GoPros, Laptop, Tas besar, Laser pointer, alat Perekam, makanan & minuman dari
luar, senjata, peralatan perekaman audio, kamera video, kamera profesional dengan
lensa lebih panjang dari 6 Inchi, Tablet / iPad, tongkat / tiang / tongkat selfie atau
barang terlarang lainnya yang sudah ditentukan dan tidak dapat diterima atau tidak
di izinkan oleh Pihak penyelenggara atau Pihak Tempat Acara. Jika ditemukan
barang-barang yang dilarang dibawa masuk ketempat acara maka penonton
tersebut akan diizinkan untuk menyimpan barang tersebut di kendaraan dan atau
membuang barang tersebut. Pihak penyelenggara tidak menyediakan tempat
penitipan untuk menyimpan barang-barang pribadi atau barang jenis apa pun.
Para penonton konser sepenuhnya menyadari semua resiko yang terkait termasuk
pembelian tiket konser ini dimana penjualan tiket resmi hanya dapat di beli dari
gerai tiket box resmi di BookMyShow, Blanja.com, Tiket.com, Goers, Kiostix,
tiketapasaja.com. Panitia / Penyelengara tidak bertanggung jawab terhadap tiket
palsu. Tiket konser tidak boleh digunakan untuk iklan, promosi (termasuk kontes
atau undian), atau tujuan perdagangan atau komersial lainnya tanpa persetujuan
tertulis dari pihak Penyelenggara.

