
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD pro Pivovarské slavnosti 2018 

1. Pobyt a vstup do prostoru konání Pivovarských slavností – areál Letního kina (dále jen Areál) je podmíněn vyhověním zákonům, 

vyhláškám dalším podzákonným normám a interním předpisům areálu (dále jen předpisy). Zakoupením vstupenky a stejně tak i jejím 

předložením u vstupu vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s Provozním řádem Areálu (dále jen Provozní řád), pokyny pořadatele a s 

podmínkami, které se k nim vážou. Držitel vstupenky je povinen na požádání pořadatele se prokázat platnou vstupenkou a ukázat ji ke 

kontrole. V případě, že návštěvník při kontrole nebude vlastnit vstupenku, bude si muset vstupenku zakoupit nebo opustit prostor areálu. 

Děti do 3 let mají vstup v doprovodu rodičů zdarma. Nárok na slevu musí rodiče prokázat věrohodným způsobem (např. platnou 

zdravotní průkazkou pojištěnce (dítěte) příslušné zdravotní pojišťovny, rodným listem či cestovním pasem dítěte. 

2. Vstup do areálu je na vlastní riziko držitele vstupenky. 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům provozního řádu, pokynům 

pořadatele nebo podmínkám uvedeným u vstupu, nebo jejíž chování shledá nepřístojným, a to bez náhrady nominální ceny vstupenky. 

Každý držitel vstupenky pod vlivem alkoholu nebo drog bude vyveden z areálu bez náhrady nominální ceny vstupenky. V případě 

zranění jakékoli osoby je držitel vstupenky povinen nahlásit tuto skutečnost pořadateli. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené na 

majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných. 

4. Držitel vstupenky souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost všech návštěvníků. 

5. Do Areálu není dovoleno vnášet vlastní občerstvení. U vstupu je prováděna kontrola a účastník s vlastním občerstvením nebude do 

Areálu vpuštěn.  V areálu je dostatek stánků s občerstvením.  

6. Do Areálu není dovoleno vnášet drogy, skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, laserová ukazovátka, politické a reklamní 

materiály, toxické a jiné omamné látky, zavazadla větších rozměrů, zbraně a jiné nebezpečné předměty. U vstupu je prováděna 

bezpečností kontrola. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět tělesné prohlídky, jak u vchodu, tak v prostorách areálu. Návštěvník akce 

musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby. 

7. Psi ani jiná domácí zvířata a mazlíčci z bezpečnostních důvodů a pro ochranu jejich zdraví do areálu nesmí.  

8. Do areálu platí zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení. 

9. Držitel vstupenky souhlasí s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součást jakéhokoli obrazového záznamu, 

přenosu či reprodukce představení pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s pořadatelem 

a jejich sponzory. Držitel vstupenky, zaznamenaný případně na obrazovém záznamu pro účely dokumentu, může být dále takto 

zveřejňován bez dalšího upozornění. 

10. Vstupenka platí jen pro uvedený den a v místě konání a opravňuje k jednomu vstupu. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího 

poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Bez 

výslovného písemného souhlasu pořadatele nesmí kupující nebo držitel vstupenky s ní nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně 

soutěží a spotřebitelských loterií) kupujícího nebo držitele vstupenky či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční účely 

nebo jiné účely, a to ani s její významnou částí. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup 

všem držitelům takových vstupenek. 

11. V případě zakoupení vstupenky formou online předprodeje neodpovídá pořadatel ani prodejce za žádné obtíže způsobené 

neoprávněným zkopírováním vstupenky. Vstupenku je nutné uchovávat na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na 

základě té vstupenky, která projde kontrolou jako první. Při opětovném předložení vstupenky nebo její kopie nebude vstup na akci 

umožněn bez ohledu na to, kdo vstupenku předloží. Pro vstup do areálu lze předložit online vstupenku v tištěné či elektronické podobě. 

Při opuštění areálu během akce, obdrží návštěvník razítko, které při opětovaném vstupu předloží společně se vstupenkou bezpečnostní 

službě. 

12. Zaplacené vstupenky se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. 

Změna programu vyhrazena. Datum a čas Pivovarských slavností může být změněna, v tomto případě bude na tuto změnu veřejně 

upozorněno. 

 


