2020 kevade ja suve festivalid ja seos koroonaviirusega uus 19.MÄRTS 2020
Ehkki enam-vähem kindlalt vaibub viirus aprilli-mai jooksul, hiljemalt juunis, siis kindlalt ennustada ei
oska mitte keegi. Mina ise usun, et juuni lõpus, juulis ja augustis toimuvaid festivale enam see viirus ei
ohusta – sama arvavad ka festivalide korraldajad. Kahjuks kindel olla ei saa milleski.
Enamus festivalide osalustasudest ja hotellidest on osaliselt või täielikult edasi tasutud.
Suur osa lennupiletitest on lennufirmale tasutud. Me peatame seni tegemata maksed hotellidele ja
korraldajatele vähemalt aprilli lõpuni, et mitte suurendada kulutusi.
Kollektiivid võivad teise osamaksega oodata koos kolmanda osamaksega 15.maini.
Lahendusvariante, mida saate arutada:
Palun arvestage, et reisi tühistamine on seotud suurte tühistamistasudega. Vähegi võimalusel oodake
viimase võimaluseni mai alguses ja festivali toimumisel sõitke festivalile. Siis te ei maksa „õhu“ eest.
1. Kollektiiv jääb oma festivalisoovi juurde. Ja kui tõesti ikka festival ei toimu, siis algatame
tagastusnõuded. See on mõistlik otsus. Kui festival ära jääb, siis on tagastused maksimaalsed.
2. Kui üks kollektiiv bussis loobub festivalist, siis satuvad teised samas bussis raskesse olukorda.
Bussisõiduga seonduvad osakud kohe ju tõusevad ja tekib oht kogu bussigrupi tühistamiseks.
3. Kinnitatud loobumisel saadame festivali korraldajatele ja majutajatele rahade tagastusnõude. Oleneb hotellidest, riikidest jne. võidakse kinni pidada erinevaid makse. Tühistamised
on kõigil tasulised 10-30%. Tühistamisteate peame oponentidele saatma hiljemalt 6 nädalat
enne üritust. Hiljem hakkavad kinnipidamised veelgi kasvama. Kui siiski loobute sõidust, siis
palun teatage sellest kindlasti aprilli lõpus (juulis-augustis algavad festivalid 15.maiks).
Hiljem võivad kinnipidamised olla suuremad.
4. Kui lennureisidel on üksikud loobujad ja asendajat ei leita ja annate loobumisest teada
hiljemalt 30.aprilliks, siis saadame festivali korraldajatele palve tagastada osalustasu osa.
Juba makstud rahade tagasisaamine eriti väljastpoolt EU-d pole kahjuks kuidagi
garanteeritud. Kuna lennupiletite eest on juba suur osa tasutud, siis saab tasutud summad
ümber arvestada. Ka lennureisidel peavad üksikud loobujad arvestama võimalike erinevate
kuludega. Tervele grupile maksab lennufirma raha tagasi ainult juhul, kui sellesse riiki
lendamine lennufirmale keelatakse.
5. Klaipeda Europeade toimub. See on ainuke festival, kus paljud ööbivad koos saalides ja
klassides madratsitel ja toitlustus on suures hallis, sanitaar- ja hügieenitingimused ning
privaatsus on piiratud (a la tantsupidu). See tähendab, et võimalikud ohud on olemas, kuid
tõenäoliselt ongi suurimaks ohuks just ebamugavused. Kui ikka loobute, siis teatage sellest
alles 30.aprilliks. Saate tagasi peaaegu kogu sissemakstud raha (-23 € isiku kohta). Hetkel on
Belgiasse tasutud 50% kõigi 944 eest. Teise osa tasume peale 1.maid. Loobudes liiga hilja
maikuus lisandub kinnipidamisele veel ka osavõtutasu. Seega – tehke otsus 30.aprilliks!!.
Rahvusvaheline Europeadekomitee kinnitab, et Europeade toimub. Aga eks näis…
6. Klaipeda Europeade ühisproovid - minieuropeaded. Kuna olukord on selline nagu ta on, siis
aprillis ja mais me ei saa ette planeerida ühtegi ühisproovi. Jälgime olukorra lahenemist ja
teeme mingeid otsuseid hiljem.
KES ON JUBA LOOBUNUD VÕI LOOBUMAS JA ON NÕUS OOTAMA, SAAVAD OMA OTSUSE 30.APRILLINI
UUESTI TAGASI VÕTTA. KES AGA KINNITAVAD OMA TÜHISTAMISOTSUSE, ENAM OTSUST MUUTA EI SAA.
APRILLI LÕPUST HAKKAME TEGELEMA ANNULLEERIMISTEGA JA BUSSIGRUPPIDE MUUTMISEGA.

Tagasimakseid hakkame tegema olenevalt tagastatavate summade laekumisest.
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