
PODMÍNKY ÚČASTI NA FESTIVALU

Zakoupením vstupenky / identi� kačního náramku je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem festivalu (Jiří Nevěřil, Fryčajova 152, 
614 00 Brno, IČ: 69743681) smlouva o účasti na festivalu ObrFest 2018. Každý návštěvník festivalu obdrží po zakoupení vstupenky, 
případně předložení vstupenky zakoupené v předprodeji, či získané jako výhra v některé z promo soutěží, při vstupu na festival 
identi� kační náramek na zápěstí, který jej opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje vstupenku.
Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky či obdržením náramku) zavazuje v celém areálu festivalu dodržovat následující 
Podmínky účasti na festivalu ObrFest 2018:

A) PRO ÚČASTNÍKY FESTIVALU PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:
1. vnášení a užívání hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních látek (kromě látek povolených legislativou), předmětů 

ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek!
2. rozdělávání otevřeného ohně!
3. rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele!
4. brát s sebou do areálu jakákoli zvířata!
5. vnášet do areálu jakékoli skleněné nádoby!

B) POŘADATEL FESTIVALU JE OPRÁVNĚN:
1. při porušení těchto podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na festivalu a účastníka festivalu vyvést pomocí organizátorů z areálu, 

odebrat mu identi� kační pásku sloužící ke vstupu a nevpustit jej zpět,
2. dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezvadného průběhu festivalu, bezpečnosti účastníků a ochrany 

majetku,
3. měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tyto podmínky,
4. měnit program, vč. účinkujících v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav 

účinkujících apod.).

C) ÚČASTNÍK FESTIVALU SE ZAVAZUJE:
1. udržovat pořádek,
2. chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh festivalu,
3. dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy,
4. prokázat se při každém vstupu do areálu identi� kačním náramkem,
5. za nezletilé zodpovídá rodič či zákonný zástupce.

D) ÚČASTNÍK FESTIVALU:
1. se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost,
2. odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí,
3. bere na vědomí, že při sundání identi� kačního náramku se stává smlouva neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu na festival,
4. souhlasí s pořizováním reportážních fotogra� í a videozáznamů z průběhu festivalu, které mohou být použity k propagování akce 

v budoucnu.

E) POŘADATEL FESTIVALU:
1. 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.

          V Brně, dne 15. 6. 2018
          Jiří Nevěřil
          hlavní organizátor
          Jiří Nevěřil
          hlavní organizátor


