INFORMACIÓN PRÁCTICA e LEGAL
Non poderá acceder á sala público menor de 14 anos de idade.
Recomendamos que os visitantes cheguen polo menos 15 minutos antes da hora
da súa reserva.
A actividade realízase de modo individual. En ningún caso pode ser realizada por
máis dunha persoa á vez.
CARNE y ARENA é unha obra en realidade virtual altamente inmersiva que pode
sentirse sumamente realista, mesmo en momentos que inclúen experiencias con
armas de fogo.
A actividade só pode realizarse descalzo. As condicións de temperatura e
humidade da sala serán as idóneas para a experiencia, podendo sentirse algo
extremas en comparación coas habituais das salas expositivas.
En ningún caso se permiten fotografías, vídeos ou outra documentación da obra.
Adoptamos un meticuloso protocolo de medidas de hixiene: todo o equipo,
incluso os auriculares, se desinfectan coidadosamente cunha máquina
ultravioleta para brindar unha esterilización eficiente entre cada visitante.
Debido ao uso de tecnoloxía avanzada, a instalación pode requirir un
mantemento non planificado que pode dar lugar a atrasos ou cancelacións.
Estarán dispoñibles un formulario de renuncia e un descargo de
responsabilidade que deben asinarse antes de participar na instalación. Para os
visitantes de 14 a 17 anos, un pai/nai ou titor/a legal debe estar presente para
asinar o formulario de renuncia e o descargo de responsabilidade no momento
da visita.
Non se recomenda a entrada a persoas con claustrofobia, enfermidades
cardíacas, problemas de costas, antecedentes de convulsións, epilepsia e / ou
sensibilidade ás luces intermitentes.
A instalación é accesible para todas as persoas con mobilidade reducida, aínda
que pode requirirse apoio adicional. Nestes casos, por favor comuníquese coa
organización antes da visita.
A experiencia de realidade virtual dura aproximadamente de 6 a 9 minutos, é
supervisada polos asistentes e axudantes e o participante pode detela en
calquera momento mediante un sinal verbal ou manual a calquera
asistente/axudante.
A entidade organizadora dispón dun seguro de responsabilidade civil que cobre
os danos persoais e materiais e os prexuízos consecutivos ocasionados ás
persoas usuarias ou asistentes e a terceiras persoas e os seus bens, sempre que

devanditos danos e prexuízos sexan producidos como consecuencia da xestión e
explotación do establecemento e elementos expositivos, así como da actividade
do persoal ao seu servizo ou das empresas subcontratadas, todo iso sen
prexuízo das derivacións de responsabilidade que correspondan no caso de
inobservancia das normas de uso, incumprimento de obrigacións, e/o falsidade
manifestada sobre as condicións físicas e persoais recomendadas para o acceso.
Conforme o artigo 21. 2 da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos
públicos e actividades recreativas de Galicia, o público terá as seguintes
obrigacións:
a)

Ocupar as súas localidades e permanecer nas zonas que sinale en cada caso a empresa
para o público, sen invadir os espazos destinados a outros fins, salvo que estea previsto
no desenvolvemento do espectáculo ou que sexa inherente á natureza da actividade.

b)

Cumprir os requisitos e as condicións de seguridade que establezan #titular/ ou os/as
organizadores/as para que o espectáculo ou actividade desenvólvase con normalidade e
seguir as instrucións do persoal técnico e do persoal de vixilancia e de seguridade, tanto
no interior como na entrada e saída do establecemento ou espazo aberto ao público.

c)

Non portar armas ou obxectos que poidan usarse como tales, así como non exhibir
símbolos, roupa ou obxectos que inciten á violencia, poidan ser constitutivos dalgún dos
delitos de apoloxía establecidos polo Código penal ou inciten a realizar actividades
contrarias aos dereitos fundamentais e liberdades públicas recoñecidos pola
Constitución, especialmente cando inciten ao racismo, sexismo e discriminación por
razón de identidade de xénero ou opción sexual.

d)

Respectar aos/as artistas, intérpretes ou executantes e demais persoal técnico ao
servizo dos establecementos ou espazos abertos ao público, dos espectáculos públicos
ou das actividades recreativas.

e)

Cumprir as normas reguladoras da subministración e consumo de tabaco e bebidas
alcohólicas e as normas que establecen a idade mínima para poder acceder aos
establecementos ou espazos abertos ao público.

f)

Cumprir os requisitos e as normas de acceso e de admisión establecidos con carácter
xeral polos/ as titulares dos establecementos ou espazos abertos ao público ou polos/as
organizadores/as de espectáculos públicos e actividades recreativas. Devanditos
criterios de admisión deben estar colocados nun lugar visible e perfectamente lexible
para o público.

g)

Respectar o horario de apertura e peche dos establecementos abertos ao público e os
horarios de inicio e finalización dos espectáculos públicos e actividades recreativas.

h)

Evitar accións que poidan xerar situacións de perigo ou incomodidade para o público ou
para o persoal técnico ao servizo do establecemento ou espazo aberto ao público ou que
poidan impedir ou dificultar o desenvolvemento do espectáculo ou actividade.

i) Adoptar unha conduta, á entrada e saída do establecemento aberto ao público, que
garanta a convivencia entre a cidadanía, non perturbe o descanso dos/as veciños/as e non
dane o mobiliario urbano da contorna onde leve a cabo o espectáculo ou actividade.

