
Open Air koncert Holmegaarden 
Fredag 20/8 – 2021 
Pladsen er åben kl. 16.30 – 00.30 
Første band spiller ca. 18.30 
 
Sted:  
Holmegaarden, Søndergade 82, 5591 Gelsted 
 
Billetinformation: 

Arrangementet afholdes af Gelsted Borgerforening.  
Kontrollér venligst billetten for korrekt arrangement, dato, tidspunkt m.v.  
Yderligere information om arrangementet finder du på www.gelsted-bf.dk.  
Eventuelle spørgsmål rettes til kontakt@gelsted-bf.dk eller 64 49 13 13.  

GG&IF er alene formidler af billetten, og påtager sig intet ansvar for selve arrangementets 
gennemførelse. Billetten må ikke videresælges. Billetten kan ikke ombyttes og refunderes med 
mindre arrangementet aflyses. Billetgebyr og evt. betalingskortgebyr refunderes ikke uanset 
refunderingsårsag.  

 
Vigtig info om koncerten: 

 Alle skal fremvise gyldigt Coronapas fra appen "Coronapas" eller ”Min Sundhed” i 
indgangen - ellers ingen adgang. Fritagelse for test skal dokumenteres.  

 Bemærk at pladsen er kontantløs. Der kan betales med kreditkort og mobilepay. 
 Ved arrangementet anbefales at medbringe regnslag/regntøj, hvis vejrudsigten lover regn 

(der vil ikke være overdække grundet Covid-19 regler). 
 Stole og lign. må ikke medbringes på pladsen. Det er tilladt at medbringe et tæppe. 
 Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikkevare på koncertpladsen. 
 Billetter kan kun refunderes, såfremt arrangementet aflyses. 
 Der er ikke adgang til pladsen igen hvis man forlader den.  
 Alle anvisninger fra Gelsted Borgerforenings personale skal efterkommes.  
 Kun betalende eller inviterede gæster har adgang til koncertpladsen.  
 Vold og trusler er forbudt og medfører bortvisning og mulig politianmeldelse.  
 Utryghedsgivende grupperinger og markeringer samt banderelaterede personer har ingen 

adgang. 
 Alle former for besiddelse, salg eller indtagelse af narkotika medfører øjeblikkelig 

bortvisning og politianmeldelse.  
 Vagter kan afvise personer uden yderligere begrundelse.  
 Åben ild er ikke tilladt på området.  
 Gelsted Borgerforening påtager sig intet ansvar for tyveri af og hærværk på effekter, biler, 

cykler o.l. 
 Våben og våbenlignende genstande, Alkohol og læskedrikke, Mad, Telte og pavilloner, 

Stole, Paraplyer, Bannere, Fyrværkeri o.l., Køletasker udført i hård plastik, Køleelementer, 
Grill, Levende dyr, Professionelt kamera- eller videoudstyr, er ikke tilladt at medbringe på 
koncertpladsen 

 

 


