
   

   

 

Algunhas dúbidas sobre esta edición tan diferente..... 

1- Para poder mercar os billetes temos que ser 10? 

Non, temos un máximo de 10 prazas por parcela pero pode mercala unha persoa sóa, iso 

sí lembra cubrir os 10 campos porque o necesitarás para rematar co trámite coloca xxxx 

naqueles baleiros. 

2- Que necesitas para poder mercas os billetes? 

Nome, Apelidos e DNI de todos os asistentes. 

3- Se non somos 10 no momento do pago podemos incluír a algun compañeirx 

o día do festi? 

SÍ, o día do festival podedes encher as prazas baleiras e tomaremos nota na entrada ata 

o máximo de 10. 

4- Podo cambiar o nome da entrada en caso de non poder asistir ó evento? 

SÍ, o día do evento realizaremos eses cambios coa entrega de pulseiras. 

5- Que me leva a miña entrada? 

A entrada asegura unha parcela no festival na zona onde elixades, 20 cervexas e a 

pulseira para poder entrar e saír do evento. 

6- Os obradoiros son gratuítos? 

SÍ, serán gratuítos para aqueles participantes que teñan entre 14 e 20 anos e reserven a 

súa praza mediante o rexistro de entrada elixindo o que máis desexe. Teremos 12 prazas 

dispoñibles para cada obradoiro. 

7- E o concerto infantil teño que reservar? 

SÍ, necesitas rexistrarte na páxina do evento WOUTICK e dar os teus datos para a 

reserva de praza. 

8- Poderemos mercar bebida e comida dentro do evento? 

SÍ, na aplicación do festival poderedes elixir a bebida directamente dende a vosa parcela 

e os camareiros levaránvola o máis axiña posible pagando en metálico ó ser servidos. 

9- Que son os paks ROCK IN RIAN? 

Son packs de bebida que sairán proximamente á venta e contara cunha botella de 

Alcohol + refresco + xeo, a promoción de lanzamento será de 20€. Logo 

incrementarán os prezos.   

10- Horario do evento? 

Debido a normativa cambiante os horarios publicaranse unha vez se acerque o día. 


