ПРИРАЧНИК
ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

ИНФОРМАЦИИ ЗА БИЛЕТИ
-Билети во претпродажба:

Фестивалски билет, без кампување: 600 денари
Фестивалски билет, co кампување: 650 денари
Еднодневен билет, без кампување: 350 денари
Продажните места може да ги најдете на овој линк: dfestival.mk/bileti
- Билети на врата (цени од петок, 6 јули, 20:00ч.):
Фестивалски билет, без кампување: 800 денари
Фестивалски билет, со кампување: 850 денари
Еднодневен билет, без кампување: 350 денари
*Оние што имаат билет без кампување, можат дополнително да си обезбедат кампување со доплата
од 100 денари.
Влезот за посетители во сите фестивалски зони е дозволен исклучиво со фестивалска нараквица.
Секој посетител е должен да ја замени својата влезница за нараквица на двете места предвидени за
замена: билетарница камп и билетарница Main Stage.

РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА БИЛЕТАРНИЦА КАМП:

четврток
14:00 - 21:00
петок - недела 09:00 - 22:00
* Важно: Во билетаратница камп се продаваат билети и се заменуваат билети за алки до 22:00ч.
Од 22:00-24:00ч. само замена на билети со алки.

РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА БИЛЕТАРНИЦА MAIN STAGE:

петок - недела 20:00 - 03:00
* Важно: На билетарница Мејн Стејџ се врши замена на билети за алки и продажба на билети.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА РАЗЛИЧНИ РЕОНИ:
КАМП: од 15:00ч на 05.07. до 08:00ч на 09.07. (нон-стоп)
MAIN STAGE (паркинг Гранит): 20:30 – 04:00ч
MOSQUITO STAGE (камп): 17:00 – 21:00ч
LAKE AWAKE STAGE (плажа св.Никола): 23:00 – 05:00ч
Кафе Црно зона (камп): 00:00 - 24:00 часот (нон-стоп)
РЕГЕ БАР(на теренче): 09:30 - 22:30
ПАРКИНГ:

Официјално паркинг место на Д Фестивал е паркингот спроти Main Stage (паркинг Гранит). Бидејќи
овој паркинг е со ограничен капацитет, посетителите на Фестивалот ќе можат да ги користат и сите
паркинг места во Дојран, а истите за време на Д Фестивал ќе бидат бесплатни.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЕВИ И КОНТАКТИ:
Полиција: 192
Противпожарна служба: 193
Итна Помош: 194
АМСМ/Помош на пат: 196 (за македонски оператори) или +389 2 3181 196
(за странски оператори)
Медицинска служба на Д Фестивал: 070 888 162 - Цобе црвен крст (07:00-20:30ч), Доктор
Горан амбуланта (20:30-07:00ч)
Стар Дојран: +389(0)34 225 246
Туристичко-информантивен центар Дојран: +389 34 225 277, 08:00-20:00ч
Автобуска станица Скопје: +389(0)2 2466 313, +389(0)2 2466 011
ИНФОРМАЦИИ ЗА КАМП:
Кампот ќе биде отворен од четврток, 5 јули до понеделник, 9 јули.
Фестивалскиот камп е најдобриот начин да бидете дел од вистинската и комплетна
фестивалска атмосфера на Д ФЕСТИВАЛ: да ги дочекате утрата со сончевите зраци, да
бидете најблиску до концертниот простор, да уживате во Дојранското Езеро и прекрасната
плажа лоцирана веднаш до кампот, да стекнете нови пријателства и да другарувате со
илјадниците млади луѓе на Фестивалот!
Пристигнете рано во кампот за да ги избегнете очекуваните гужви! За време на трите
фестивалски дена кампот ќе биде вашиот најпријатен дом. Ќе се погрижиме вашиот престој
на Д ФЕСТИВАЛ да биде најпозитивниот спомен од ова лето.
Оддалеченост од центарот на Стар Дојран – 2 минути пеш.
Оддалеченост од Main Stage – 7 минути пеш.
Оддалеченост од Church Stage – 2 минути пеш.
Оддалеченост од Lake Awake Stage – 10 минути пеш.

КАМПЕРИТЕ НА Д ФЕСТИВАЛ ЌЕ ИМААТ:
- Пристап до питка вода (дозволено е внесување на празни пластични шишиња кои ќе ги
користите за полнење вода)
- Туш кабини
- Штандови за храна и пијалоци
- Корнер за полнење мобилни телефони
- Можност да уживаат во програмата на сите бини
- Можност да бидат дел од различните работилници, дискусии, друштвени игри, рекреација
и уште многу други активности.

ШТО ДА ПОНЕСЕТЕ?

• Она што најмногу ви треба кога кампувате е секако шатор.
• Понесете сè што ви е потребно за да се чувствувате поудобно: вреќа за спиење, прекривка,
перница и сл.
• Не заборавајте да понесете костим за капење, очила за сонце, масло за сончање, крпи и останати
реквизити за уживање на плажа, но најважно од сè – дојдете полни со позитивна енергија за
незаборавен помин на Д ФЕСТИВАЛ.

ДОЗВОЛЕНО Е:
· Шатори
· Ранци
· Запалки
· Лаптопи, таблети, мобилни телефони и
полначи
· Фотоапарати (аматерски)
· Цигари

НЕ Е ДОЗВОЛЕНО:
· Дрога и опојни супстанции
· Ножеви и останато оружје
· Храна и пијалоци купени надвор од рамките
на фестивалот
· Оружје и распрснувачки материјали
· Палење оган
· Стакло

· Мали преклопни чадори за дожд

· Возила

· Велосипеди, тротинети, скејтборди, ролери
· Капки за контактни леќи
· Инсулин (со здравствена книшка и личен
документ за идентификација)
· Пластичен прибор за јадење
· Пластични шишиња за вода (празни)
· Миленичиња (на одговорност на нивните
сопственици)
· Насмевки

· Плински боци
· Метален прибор за јадење
· Професионални фотоапарати и средства за
аудио и(ли) видео снимање

Кампот е сместен во природа. Оттаму, ве молиме да придонесете кон чистотата на местото и заедно
да се потрудиме да ни биде што е можно почисто. Местата за отпадоци ќе бидат прецизирани и ве
молиме да ги користите корпите за отпадоци. Контејнери ќе најдете и на паркингот и во кампот.
Користете ги!
Ве молиме почитувајте ги правилата на кампот на Д ФЕСТИВАЛ за ваша, но и безбедност на сите
посетители на фестивалот.

Спакувајте шатори,
насмевки и љубов.
Се гледаме на
Д ФЕСТИВАЛ! :)

