VŠEOBECNÉ PODMÍNKY FESTIVALU pARTy ve FRANTIŠKÁNU
Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky při vstupu na festival pARTy ve
FRANTIŠKÁNU identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a
nahrazuje vstupenku. Návštěvník festivalu musí respektovat pokyny pořadatelů. Účastník se
zavazuje v celém areálu festivalu dodržovat následující Podmínky na účasti na festivalu pARTy ve
FRANTIŠKÁNU:

PRO ÚČASTNÍKY FESTIVALU PLATÍ ZÁKAZ:



vnášení a užívání skleněných nádob, včetně lahví, dále plechovek, hořlavin, zbraní
jakéhokoliv druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost,
pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek, nahrávacích zařízení, filmových kamer a
videokamer



jakékoliv poškozování areálu, včetně zeleně



zákaz vstupu na ohrazená místa areálu



přísný zákaz vstupu na pódium a do prostor zákulisí



házení kelímků s obsahem mezi lidi



vykonávání hygienických potřeb na jakýchkoli místech než na místech k tomu určených
(mobilní toalety).



vnášení vlastního občerstvení (výjimku tvoří nemocní lidé, malé děti a těhotné ženy – na
základě posouzení ochranné služby)



rozdělávání otevřeného ohně



fotografování veškerých vystoupení profesionálními a poloprofesionálními fotoaparáty a
zrcadlovkami bez svolení pořadatele



vstupu se psy a jinými zvířaty (výjimku tvoří pouze asistenční psi – po předložení průkazu a
kteří jsou patřičně označeni)



rozdávat či umísťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez
písemného povolení pořadatele

POŘADATEL FESTIVALU JE OPRÁVNĚN


při porušení těchto podmínek vyvézt účastníka festivalu pomocí ochranné služby z areálu
festivalu a nevpustit jej zpět do areálu.



provádět u vstupu bezpečnostní kontrolu, včetně prohlídky zavazadel a tělesné prohlídky



dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezvadného průběhu
festivalu, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku



měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tyto podmínky



měnit line-up včetně účinkujících v případě neočekávaných událostí
ÚČASTNÍK FESTIVALU SE ZAVAZUJE



udržovat pořádek



chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem
nenarušovat průběh festivalu¨



dodržovat všeobecné podmínky festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy



prokázat se při každém vstupu do areálu identifikačním náramkem



po ukončení festivalu ve 23 hodin opustit areál kláštera

ÚČASTNÍK FESTIVALU


se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost



odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí



bere na vědomí, že při sundání identifikačního náramku se stává vstup na festival neplatný a
není oprávněn domáhat se vstupu na festival ani o navrácení vstupného .



koupí vstupenky souhlasí se Všeobecnými podmínka festivalu pARTy ve FRANTIŠKÁNU

POŘADATEL FESTIVALU


neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda
zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením

