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Neversea 2020 - când se vând
primele abonamente la preț special

P

laja NEVERSEA, unde
libertatea nu are limite,
dragostea e la ea
acasă și timpul se oprește în loc,
își deschide porțile în anul 2020,
în perioada 2-5 iulie. Cea de-a
patra ediție a celui mai mare
festival pe plajă din România,
NEVERSEA, se anunță a fi una și
mai spectaculoasă, atât din
punctul de vedere al line-up-ului,
cât și al experiențelor pe care
participanții le vor trăi în perimetrul
festivalului. Primele abonamente
la un preț special pentru festivalul
NEVERSEA 2020 se vor pune în
vânzare, marți, 22 octombrie,ora
14.00. Fanii festivalului au mai multe
opțiuni de abonamente. Abonamentele
General Acces Basic sunt la prețul
special de 94 de euro plus taxe, din
prețul final de 144 de euro plus taxe.
La această variantă de abonament
fanii festivalului au posibilitatea să-și
facăcheck-in online gratuit în termen
de maxim 30 de zile de la achiziția
abonamentului. După acest termen,
deținătorii abonamentelor vor trebui să
plătească taxe suplimentare.
Participanții au la dispoziție și
abonamentele General Acces Flexi la
prețul de 99 de euro plus taxe, din
prețul final de 159 de euro plus taxe.

La această variantă, participanții au
posibilitatea să-și facăcheck-in online
gratuit cu până la 14 zile înainte de
începerea festivalului. În niciuna dintre
variantele de mai sus, cumpărătorii nu
pot returna abonamentele. Fanii
festivalului NEVERSEA au
posibilitatea să achiziționeze și
abonamente General Access RiskFree
la prețul de 104 euro plus taxe, din
prețul final de 159 de euro plus taxe.
La această variantă, cei care au
achiziționat abonamentul pot realiza
check-in-ul gratuit în termen de maxim
30 de zile de la achiziția acestuiași îl
pot returna cu până la cel puțin 14 zile
înaintea de începerea festivalului. Vor
fi disponibile și abonamentele VIP la

prețul de 210 euro plus taxe, din prețul
final de 260 de euro plus
taxe.Abonamentul VIP este dedicat
celor care au peste 18 ani, iar cei care
îl achiziționează pot realiza check-in-ul
gratuit în termen de maxim 30 de zile
de la plata abonamentului. Toate
abonamentele pot fi achiziționate de
pe neversea.com.
Ediția din 2019 a fost considerată
de către organizatori un real succes.
În cele patru zile de festival, peste
240.000 de participanți din țară și
străinătate au trecut pragul
NEVERSEA și peste 150 de artiști
internaționali au urcat pe cele 7 scene.
Cei mai mulți participanți au venit din
orașele București și Constanța.
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Campanie UE
„Ești victimă a traficului de
persoane? Ai drepturi!”

Rețeaua Europeană de Prevenire a
Criminalității (EUCPN) și statele UE au
lansat pe 17 octombrie campania europeană
de prevenire a traficului de persoane „Ești
victimă a traficului de persoane? Ai drepturi!”,
cu prilejul Zilei Europene de Luptă Împotriva
Traficului de Persoane -18 Octombrie
România este parte a acestei campanii
alături de Austria, Belgia, Bulgaria, Croația,
Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Grecia,
Ungaria, Islanda, Irlanda, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia,
Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și
Spania. La nivel național, campania este
implementată de Agenția Națională Împotriva
Traficului de Persoane, Inspectoratul General
al Poliției Române - Institutul de Cercetare și
Prevenire a Criminalității, Asociația
Ecumenică a Bisericilor din România și
Organizația Internațională pentru Migrație.
Întrucât traficul de persoane este o
infracțiune transfrontalieră, țările europene,
prin EUCPN și EUROPOL, și-au unit forțele
pentru a lansa această inițiativă. Campania
își propune să avertizeze persoanele aflate
în situație de risc cu privire la faptul că ar
putea fi sau deveni victime ale traficului și să
le informeze unde pot găsi ajutor, protecție și
informații. În egală măsură, campania
informează victimele că au drepturi la nivelul
întregii UE, pe care le pot solicita în fiecare
stat membru: asistență și sprijin, protecție,
compensații financiare, drepturi privind
munca, perioadă de reflecție și drepturi de
ședere și reintegrare.

