PODMÍNKY ÚČASTI NA FESTIVALU VÍTKOVSKÝ KOMÍN
Pro úspěšný průběh akce je potřeba, aby všichni návštěvníci ve svém zájmu, ale také v
zájmu ostatních, dodržovali bezpečnostní pravidla festivalu.
BEZPEČNOST
Po celou dobu konání akce bude v areálu přítomna pořadatelská služba, na kterou se můžete
obrátit s případnými dotazy nebo zjištěnými problémy.
Při každém vstupu do areálu má pořadatelská služba právo zkontrolovat platnost vaší
identifikační pásky a provést kontrolu, zda nevnášíte nebezpečné či nepovolené předměty.
Pořadatelská služba má právo vykázat z areálu osoby narušující poklidný průběh festivalu a
návštěvníky bez platné identifikační pásky.
PODMÍNKY ÚČASTI
Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi účastníkem a
pořadatelem festivalu Vítězslavem Tomešem - MUSICWEAR, sídlem Wolkerova 1009, Vítkov
749 01, IČ: 46107819, smlouva o účasti na festivalu Vítkovský KOMÍN. Každý návštěvník
festivalu obdrží po předložení vstupenky (nebo jejím zaplacení na místě) při vstupu na festival
identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje k opakovanému 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:
a) Pro účastníky festivalu platí přísný zákaz:
- kouření mimo k tomuto účelu vyznačená místa.
- 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.
- vnášení vlastních nápojů a potravin.
- rozdělávání otevřeného ohně.
- vstupu se psy a jinými zvířaty.
- rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez
písemného povolení pořadatele.
b) Pořadatel festivalu je oprávněn:

- při porušení těchto podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na festivalu a účastníka
festivalu vykázat z areálu či místa konání festivalu a nevpustit jej zpět do areálu.
- 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, vč. účinkujících v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky,
nehody, zdravotní stav účinkujících apod.).
c) Účastník festivalu se zavazuje:
- udržovat pořádek.
- chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem
nenarušovat průběh festivalu.
- prokázat se při každém vstupu do areálu neporušeným identifikačním náramkem.
- dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy.
d) Účastník festivalu:
- se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost.
- odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí.
- bere na vědomí, že při sundání nebo poškození identifikačního náramku se stává smlouva
neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu na festival.
e) 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.

PRAVIDLA PRO ZTP a ZTP/P
Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P je vstup do obou festivalových areálů zdarma. Vstup
zdarma se nevztahuje na případný doprovod.
Pro držitele průkazu ZTP, nebo ZTP/P bude v obou areálech festivalu k dispozici
bezbariérové WC.

