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ABOUT CRYSTAL HALL





Bu qaydalar idman-konsert kompleksində və ona yaxın ərazilərdə 
tədbir zamanı ziyarətçilərin təhlükəsizliyinin və rahatlığının təmin 
edilməsinə yönəldilmişdir.

Ziyarətçilər (tamaşaçılar) Kompleksin mülkiyyətinə məsuliyyətlə 
yanaşmalı, təmizlik, ictimai asayişə və bu qaydaların tələblərinə 
diqqətlə riayət etməlidirlər.

These rules are aimed to provide the security and comfort of 
visitors during the events in the Sports and Concerts Complex and 
on adjacent zones. 

The visitors (audience) must take good care of the property of 
Complex, keep the area clean, observe the public order and the 
requirements of these rules.

2



3

     Ziyarətçilər aşağıdakı 
hüquqlara malikdir:

1.  Kompleksin ərazisinə bilet, 
dəvətnamə və ya giriş 
hüququ verən sənədlərlə 
(akkreditasiyalar) daxil 
olmaq.

2.  Kompleksdə mövcud olan 
saxlama kameraları, 
qarderob, bufet, kafe, 
restoran, köşk, bankomat-
dan, Kompleks 
müdiriyyətinin və tədbir 
təşkilatçılarının təklif etdiyi 
digər xidmətlərdən 
müəyyən edilmiş qaydada 
istifadə etmək.

3.    Tribunaya gətirmək və   
istifadə etmək:

    100 sm uzunluqda plastik, 
içiboş ağaclarda olan 
80x100 sm-dək ölçüdə 
bayraqlar;

4.  Foto və video çəkilişlər 
aparmaq (əgər onların 
qadağan edilməsi tədbir 
təşkilatçıları tərəfindən  
nəzərdə tutulmayıbsa, bu 
haqda giriş biletində 
müvafiq qeyd aparılmalıdır).

5.    Kompleksin idarə heyətinin 
nümayəndələri ilə əldə 
olunmuş razılığa əsasən, 
sərbəst sektorlarda və 
hərəkət zolaqlarında 
bannerlər, böyük maykalar 
və bayraqlar yerləşdirmək.

     Visitors are allowed:

1.  To enter the area of 
Complex by tickets, 
invitations, documents 
(accreditations) which 
have a right to pass in.

2.  To use cloak-rooms, 
wardrobes, canteens, 
cafes, restaurants, kiosks, 
ATMs located in the 
Complex, and other 
services suggested by the  
administration of Complex 
and organizers of the 
events, under the estab-
lished procedures. 

3.  To carry followings into the 
tribunes:

      more than 80x100 in size, 
greater than 100 in length 
flags with plastic, hollow 
trees;

4.  To shoot photo and video  
     (if the prohibition of them 

are not specified by the 
organizers of the event, 
what should be noted on 
the entrance tickets).

5.  To put up banners, large 
T-shirts and flags on the free 
sectors and running tracks 
as agreed with the 
representatives of Complex.
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     Ziyarətçilər aşağıda 
göstərilənlərə riayət 
etməlidirlər:

1.   Digər ziyarətçilər 
(tamaşaçılar) və tədbir 
iştirakçılarına, xidməti 
personala, ictimai asayişin 
qorunmasına məsuliyyət 
daşıyan şəxslərə hörmətlə 
yanaşmaq, ətrafdakılar üçün 
təhlükə yaradan hərəkətlərə 
yol verməmək.

2.   Tədbirdə iştirak  hüququ 
verən bilet, dəvətnamə və ya 
sənədləri (akkreditasiyalar), 
eləcə də nəqliyyat 
vasitələrinin Kompleksə daxil 
olması üçün buraxılışı 
Kompleksin əməkdaşlarına, 
tədbirin təşkilatçılarına və 
hüquq-mühafizə orqanlarının 
nümayəndələrinə təqdim 
etmək.

3.   Zərurət yaranarsa, şəxsi 
əşyaları kontrola təqdim 
etmək.

4.   Əldə olunmuş biletlərdə və 
onları əvəz edən sənədlərdə 
göstərilən yerdə əyləşmək.

5.   Şübhəli əşyalar aşkarladıqda, 
yanğın və ya tüstü baş 
verdikdə, ictimai asayişin və 
ümumi davranış qaydalarının 
pozulduğu hallarda 
səlahiyyətli şəxslərə dərhal 
məlumat vermək.

     Visitors must obey:

1.   To treat well other visitors and 
participants of the event, 
service personnel  and 
persons who are responsible 
for the observation of public 
order and to prevent the 
actions which create danger 
for people.

2.   To show tickets, invitations, 
admission of motor vehicles 
to Complex or other 
documents (accreditations) 
which have a right of 
participation at the event, to 
the representatives of 
administration and 
law-enforcement bodies, 
organizers of the event.

3.   To hand private things to the 
control in case of necessity.

4.   To sit in the seats indicated 
by the tickets or documents 
substituting  them.

5.   To inform Authorized persons 
immediately in cases of 
revealing of doubtful 
objects, in occurence of fire 
or smoke, violating of public 
order and general behaviour 
rules.




