VŠEOBECNÉ PODMIENKY PODUJATIA
PUNKÁČI DEŤOM
*Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto podmienok.
*Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu festivalu.
*Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny miesta a/alebo času konania festivalu.
*Usporiadateľom festivalu je OZ PUNKÁČI DE OM, Michalská 2339/1, 92001 Hlohovec,
Slovenská republika, IČO 50319175 (ďalej aj ako „usporiadateľ“).
*Zaplatené vstupné na festival sa nevracia, vstupenka je neprenosná a nevymieňa sa. Je platná len s
kontrolným ústrižkom. Vstupenka na festival bude návštevníkovi pri vstupe do areálu festivalu
zamenená za náramok - osobná a individuálna identifikácia návštevníka nahrádzajúca návštevníkom
zakúpenú vstupenku na festival (ďalej aj ako „Festivalový náramok“).
*V prípade zrušenia festivalu usporiadateľ oznámi v mieste nákupu vstupenky náhradný termín
konania festivalu, alebo spôsob vrátenia vstupného najneskôr do 15 dní.
*Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu.
*Návštevníci zakúpením vstupenky súhlasia, že usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené na
majetku a zdraví návštevníkov, nezodpovedá taktiež za škody spôsobené neodvrátiteľnými
udalos ami. Neodvrátiteľnými udalos ami sa rozumie najmä vyššia moc, zásahy štátu alebo iných
príslušných autorít, počasie, poruchy spojových služieb, technické závady realizácie, nedostatok
elektrickej energie, dodržiavanie platných právnych predpisov alebo licenčných podmienok zo
strany tretích osôb, vrátane dodržiavania zákonných povinností, akými je poskytovanie informácií
verejnosti.
*Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú nezverejňova a neposkytova akékoľvek
nepravdivé informácie, ktoré by mohli by spôsobilé poškodi dobré meno festivalu a/alebo jeho
usporiadateľov.
*Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné ohrozenie návštevníkov, ktorých zdravotný stav by
mohol by negatívne ovplyvnený svetelnými a zvukovými efektmi použitými počas festivalu.
*Návštevníci zakúpením vstupenky berú na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie,
stratu alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov napr. stany, predmety v nich odložené,
predmety, ktoré majú pri sebe alebo na sebe.
*Návštevníci berú na vedomie, že v prípade porušenia akéhokoľvek zákazu uvedeného v týchto
podmienkach a/alebo v prevádzkovom poriadku miesta konania festivalu a/alebo v prípade
nedodržania akýchkoľvek pokynov usporiadateľa alebo usporiadateľom poverenej tretej osoby, sú
usporiadateľ a/alebo osoby poverené usporiadateľom oprávnení vyvies takýchto návštevníkov z
areálu festivalu, odobra im Festivalový náramok a zabráni ich ďalšiemu vstupu na festival.
*Zakúpením vstupenky, ako aj jej predložením pri vstupe, vyjadruje držiteľ danej vstupenky súhlas
s týmito všeobecnými podmienkami usporiadateľa festivalu. Zároveň sa návštevníci zakúpením
vstupenky zaväzujú dodržiava všetky platné právne predpisy SR.
ALKOHOL A DROGY: Osoby mladšie ako 18 rokov majú prísny zákaz požíva akékoľvek
alkoholické nápoje alebo iné návykové látky. Vnášanie drog, iných návykových látok a ich užívanie
v areáli je prísne zakázané!
FOTO A VIDEO: Na festivale môžu fotografova a natáča iba akreditovaní novinári a fotografi.
Tolerované sú neprofesionálne spotrebiteľské fotoaparáty a mobilné telefóny, ktoré sa však nesmú
používa na zhotovovanie snímok z vystúpení interpretov a s použitím blesku. Návštevníci sa
zakúpením vstupenky zaväzujú, že akékoľvek audiovizuálne diela nepoužijú na mediálne alebo
komerčné účely, ani ich iným spôsobom nezverejnia bez písomného súhlasu usporiadateľa. Každý
návštevník súhlasí, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu boli použité v
akejkoľvek technickej úprave pre propagovanie festivalu v budúcnosti. V prípade zhotovenia
fotografických, filmových, videozáznamov alebo iných záznamov počas festivalu alebo v súvislosti
s ním, dáva návštevník výslovný súhlas na ich použitie bez finančnej náhrady.

TEKUTINY: Do areálu festivalu je z bezpečnostného hľadiska organizátorom podujatia povolené
vnáša iba nealkoholické nápoje v plastových nádobach s neporušeným, uzatvoreným a
zablombovaným obalom od výrobcu a maximálnym objemom 1,5 l. Prísne sa zakazuje vnáša
alkoholické nápoje, omamné a horľavé tekutiny, chemikálie a kyseliny. Do areálu je zakázané
vnáša tekutiny v sklených a plechových nádobach.
PARKOVANIE: Parkovanie áut je povolené len na vyhradených miestach. Tieto priestory nie sú
strážené. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú krádež alebo poškodenie automobilov a predmetov
v nich alebo pri nich odložených. Parkovanie na oficiálnej ploche bude umožnené zaplatením
dobrovoľného príspevku v minimálnej hodnote 6 eur za automobil. Po uhradení dobrovoľného
príspevku bude na automobil umiestnená na viditeľné miesto neprenosná festivalová samolepka,
oprávňujúca opakovaný vstup automobilu na parkovisko počas celej doby trvania festivalu.
Dobrovoľný príspevok budú vybera dobrovoľníci z OZ Punkáči de om v spolupráci s
dobrovoľníkmi z OZ Trenčiansky útulok. Čas z vyzbieraných dobrovoľných príspevkov bude
použitá na zakúpenie krmiva pre OZ Trenčiansky útulok. Na parkovisku je prísny zákaz rozkladania
stanov, altánkov a zakladaniu otvoreného ohňa.
PRVÁ POMOC: V areáli festivalu má svoje stanovisko služba prvej pomoci (ďalej aj ako „SPP“).
Stanovisko SPP bude viditeľne označené. V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií, úrazov
a ochorení je možné SPP bezodkladne vyhľada . Nie je povolené zneužíva služby SPP v
neodôvodnených prípadoch.
SBS: Návštevníci súhlasia s vykonaním osobnej prehliadky strážnou službou pri vstupe do areálu a
kedykoľvek v areáli počas trvania festivalu usporiadateľom poverenou osobou alebo
usporiadateľom poverenou súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej aj ako „SBS“). Návštevníci sa
zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiava pokyny usporiadateľa a usporiadateľom poverenej
osoby a SBS a strpie osobnú prehliadku a všetky úkony potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia
a majetku návštevníkov festivalu. Pracovníci SBS sú oprávnení zabezpeči odchod resp. vyvedenie
návštevníkov festivalu a/alebo vynesenie ich majetku zo stanového mestečka a/alebo z areálu
festivalu primeranými prostriedkami v prípade, ak návštevníci neuposlúchnu pokyny uvedené v
týchto podmienkach resp. pokyny pracovníkov SBS a/alebo iných osôb poverených
usporiadateľom.
STANOVÉ MESTEČKO: Rozloženie stanov návštevníkmi festivalu je prípustné v areáli festivalu
iba v rámci vyhradeného priestoru stanového mestečka. Návštevníci majú zakázané stanova pri
autách, na parkoviskách a iných priestoroch, ktoré nie sú vyhradené výlučne na účely stanového
mestečka. Vstup do areálu stanového mestečka je povolený iba s neporušeným Festivalovým
náramkom umiestneným na zápästí návštevníka. Návštevníci sú povinní udržiava poriadok a
čistotu a dodržiava hygienické predpisy. Návštevníci majú zakázané zaklada ohne a sú povinní
počína si tak, aby nezapríčinili nebezpečenstvo požiaru. Návštevníci nesmú do stanového
mestečka vstupova s transparentmi, pyrotechnickými predmetmi, výbušninami a horľavinami,
omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi alebo prekurzormi, zbraňami akéhokoľvek
druhu, akýmikoľvek predmetmi ohrozujúcimi zdravie alebo bezpečnos návštevníkov a pod. Do
stanového mestečka je povolené vnáša plastové fľaše iba do povoleného objemu organizátorom.
Návštevníci nesmú ob ažova svoje okolie v stanovom mestečku nadmerným hlukom, používa
zvukové a svetelné zdroje s vysokým výkonom a intenzitou a vstúpi do areálu stanového mestečka
so psom bez vôdzky a/alebo bez náhubku a/alebo umožni psom voľný pohyb. Návštevníci sa
zaväzujú dodržiava všetky pokyny usporiadateľa a ním poverených osôb. Návštevníci sa zaväzujú
pred odchodom zo stanového mestečka zbali svoje stany, spacáky, karimatky a ostatné veci, ktoré
do stanového mestečka vniesli. Návštevníci sa zaväzujú opusti stanové mestečko a areál festivalu
najneskôr do 12:00 hod. dňa 03.09.2017. V prípade, ak návštevníci neopustia stanové mestečko a
areál festivalu alebo nevypracú a/alebo neodnesú svoje veci zo stanového mestečka a areálu
festivalu do 12:00 hod. dňa 03.09.2017, dávajú pracovníkom SBS súhlas, aby zabezpečili odchod
resp. vyvedenie návštevníkov a/alebo vynesenie ich vecí z areálu festivalu, pričom za prípadne
vzniknuté škody na majetku návštevníkov festivalu v súvislosti s touto činnos ou pracovníkov SBS,
resp. v súvislosti s neuposlúchnutím pokynov pracovníkov SBS, zodpovedajú návštevníci festivalu.

Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie alebo stratu, či krádež majetku návštevníkov vrátanie
stanov a vecí v nich alebo pri nich odložených.
VSTUP: Osobám mladším ako 15 rokov je povolený vstup a účas na festivale po 21. hodine iba v
sprievode dospelej osoby. Vstup a účas všetkých návštevníkov na festivale je na ich vlastnú
zodpovednos , resp. na zodpovednos ich zákonných zástupcov v prípade, ak nie sú spôsobilí na
právne úkony v plnom rozsahu. Festivalový náramok obdrží po preukázaní sa platnou vstupenkou
každý návštevník, tento mu bude založený na zápästie, a to vo farebnom prevedení
zodpovedajúcom rozsahu priestorov a doby, na ktorú bola vstupenka zakúpená. Festivalovým
náramkom je potrebné sa preukáza pri vstupe/výstupe z areálu festivalu a pri vyzvaní v jeho
priestoroch. Festivalový náramok sa považuje za ceninu, pri strate alebo poškodení sa stáva
neplatným a opätovný vstup bez neho nie je možný. Návštevníci bez Festivalového náramku budú
vyvedení z areálu festivalu. Festivalový náramok je nutné ma na zápästí po celú dobu trvania
festivalu. Za stratu, poškodenie, prípadne krádež Festivalového náramku je zodpovedný výlučne
návštevník. Neplatný je náramok, ktorý je akokoľvek poškodený alebo upravovaný. Usporiadateľ si
vyhradzuje právo vyvies návštevníka z areálu ihneď po zistení, že Festivalový náramok je
akokoľvek upravovaný. Vstupenka a rozsah práv s ňou spojených vychádza zo zverejneného
cenníka usporiadateľa. Vstupenka a Festivalový náramok sú ceniny, ktorých falšovanie sa považuje
za trestný čin v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka alebo Festivalový náramok je neplatná.
Usporiadatelia alebo ním poverená osoba si vyhradzujú právo vykáza z areálu festivalu osobu
nevhodne sa správajúcu alebo nevhodne sa správajúcu k ostatným návštevníkom a odobra
Festivalový náramok, a to bez nároku na vrátenie vstupného, resp. bez nároku na vrátenie ceny
vstupenky.
ZÁKLADNÁ VÝBAVA JEDNOTLIVCA: Každý návštevník by si so sebou mal vzia občiansky
preukaz, preukaz poistenca, peňažnú hotovos , hygienické potreby, stan a spacák v prípade, že bude
stanova , opaľovacie krémy, pršiplášte, lieky.
DO AREÁLU FESTIVALU JE ZAKÁZANÉ VNÁŠA : Strelné zbrane a iné zbrane a predmety,
ktorými možno urobi útok proti telu dôraznejším (napr. dýky, kordy, nože, bodáky, palice, tyče,
obušky, fľaše, stoličky, stojany , dáždniky, motocyklové prilby.. ).
Výbušniny a iné pyrotechnické výrobky.
Spreje, leptavé, horľavé a farbiarske látky alebo iné látky poškodzujúce zdravie.
Drogy alebo iné omamné látky.
Štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov.
Rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce transparenty, letáky a iné propagačné
materiály.
Mechanicky poháňané stroje a nástroje spôsobujúce hluk.
Zvieratá.
Laserové ukazovátka a iné predmety, ktorých svetelné a iné žiarenie negatívne pôsobí na účastníkov
podujatia.
ÚČASTNÍKOVI PODUJATIA SA ZAKAZUJE : Ma zakrytú tvár spôsobom znemožňujúcim jeho
identifikáciu, ak je proti nemu vykonávaný služobný zákrok príslušníkmi Policajného zboru a
príslušník Policajného zboru ho na odkrytie tváre vyzval.
Používa štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným
spôsobom, ktorým možno podnecova k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho
priebehu podujatia.
Vyslovova a skandova rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce slová a heslá
Vstupova do priestorov areálu, ktoré nie sú určené divákom (návštevníkom) podujatia, napr. VIP
priestory, priestor vyhradený pre štáb, pódium a zákulisie...
Hádza v priestoroch areálu predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnos účastníkov podujatia.
Zaklada ohne.
Vzbudzova verejné pohoršenie.
Niči a poškodzova zariadenie a vybavenie areálu.

Ob ažova a fyzicky napáda iných účastníkov podujatia
Fajči v priestoroch kde je fajčenie zakázané
V Hlohovci dňa 01.1.2017
OZ PUNKÁČI DE OM, Michalská 2339/1, 920 01 Hlohovec, IČO: 50319175

