PODMÍNKY ÚČASTI NA FESTIVALU
Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem
festivalu společností Festivalpark Production s.r.o. se sídlem M. Krásové923/9, Praha 9, IČO: 252 85 131,
smlouva o účasti na festivalu AIR FESTIVAL. Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky při
vstupu na festival identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje
vstupenku.
Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky či obdržením náramku) zavazuje v celém areálu festivalu a
na všech ostatních místech, kde probíhá festival, dodržovat následující Podmínky účasti:
PRO ÚČASTNÍKY FESTIVALU PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:












vnášení a užívání skleněných nádob včetně lahví, dále plechovek, vlastního pití a jídla
vnášení a užívání zbraní jakéhokoliv druhu, předmětů ohrožujících bezpečnost (deštníků, selfie tyčí),
hořlavin, pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek
vnášení, prodeje a distribuce psychotropních látek
vnášení a užívání nahrávacích zařízení, filmových kamer a videokamer
pořizování audio a videozáznamu veškerých vystoupení
vstupu se psy a jinými zvířaty
rozdávat či umisťovat jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele
rozdělávání otevřeného ohně, kouření ve stanech i jakákoliv manipulace s ohněm
vstup jinak než označeným vchodem (např. přelézání plotu)
jakéhokoliv znečišťování areálu
poškozování či ohrožování cizího majetku a zdraví

PRO NÁVŠTĚVNÍKY AIR VILLAGE NAVÍC PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:




prodej alkoholických či jiných nápojů
porušování nočního klidu, který je stanoven od 02.00 do 08.00 hodin
pouštět hlasitou hudbu, či jakkoliv narušovat soužití s ostatními návštěvníky AIR VILLAGE

POŘADATEL FESTIVALU JE OPRÁVNĚN:


při porušení těchto podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na festivalu AIR FESTIVAL a účastníka
festivalu vyvést za asistence bezpečnostní agentury z areálu či místa konání festivalu a nevpustit jej zpět
do areálu (účastníkovi bude přestřižena páska)



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



měnit line-up, vč. účinkujících v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody,
zdravotní stav účinkujících apod.)



evakuovat areál v případě jakéhokoliv ohrožení zdraví účastníků či majetku pořadatele (např. živelná
katastrofa, teroristický útok apod.), a to bez jakékoliv náhrady škody či ušlého zisku jakéhokoliv účastníka
festivalu

ÚČASTNÍK FESTIVALU SE ZAVAZUJE:





udržovat pořádek, nijak neohrožovat zdraví a majetek účastníků, pořadatelů či třetích osob
chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat
průběh festivalu
dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy
prokázat se při každém vstupu do areálu identifikačním náramkem

ÚČASTNÍK FESTIVALU:





se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost
odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí
bere na vědomí, že při sundání identifikačního náramku v průběhu festivalu se stává smlouva neplatnou a
není oprávněn se domáhat vstupu na festival
souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv
propagační a jiné účely, a to jakoukoliv formou a bezplatně

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
neodpovídá za škodu či ušlý zisk v případě okolností vylučujících odpovědnost jako jsou např. živelné
pohromy a jiné nepředvídatelné okolnosti (tzv. zásah vyšší moci) nebo hrozba trestné činnosti (např.
teroristického útoku)

DOHLED NAD AREÁLEM:




v celém festivalovém areálu bude na dodržování těchto podmínek / provozního řádu dohlížet
bezpečnostní agentura
při nedodržování tohoto provozního řádu budou tito narušitelé vyvedeni z areálu, případně předáni Policií
ČR
případné přestupky nebo trestné činy budou řešeny Policií ČR

