Návštěvní řád
festivalu
➊ Základní
ustanovení
Social Reactor, z.s. se sídlem Řeznická 356/2, Trnitá 602 00 Brno
IČ: 04519892 jako organizátor festivalu Brno Design Days (dále jen
festival) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou
spolku v tomto směru ukládá zákon.
Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, které
vstupují do areálu festivalu, který se nachází na adrese: Údolní 495/19
a Údolní 496/19a, Brno 602 00, a které jsou po dobu festivalu ve správě
organizátora festivalu (dále jen Areál festivalu).

Brno Design
Days 2020

Za osobní věci návštěvníků organizátoři neručí.
Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně
osoby vykonávající nad nezletilými dohled.
Prostor pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určený
pro návštěvníky bude 60 minut po ukončení programu uzavřen
a vyklizen. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy a uvedený
prostor opustit.

➌ Povinnosti
návštěvníků
festivalu

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob,
ochrany jejich zdraví a majetku, a současně zajištění ochrany majetku
a know-how uvnitř jeho prostor.
Každý návštěvník svým vstupem do areálu festivalu bere na vědomí, že
je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené
tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

➋ Organizační
opatření
Vstupovat a pobývat v areálu festivalu mohou návštěvníci pouze
na základě předložené vstupenky, opravňující je ke vstupu na akci,
přičemž při prvním vstupu do areálu je návštěvník na základě
předložené vstupenky označen příslušným identifikačním náramkem
nebo razítkem. Vstupovat do areálu je možné pouze v místech k tomu
určených.
Na požádání je návštěvník festivalu povinen se kdykoli prokázat
řádně nasazeným identifikačním náramkem nebo viditelným razítkem
organizátorům akce. Tento náramek je nepřenosný. Návštěvník, který
řádně neprokáže své oprávnění k pobytu ve festivalovém areálu je
povinen bezodkladně opustit prostory areálu festivalu. V opačném
případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor organizátory akce
vyveden.
Organizátoři festivalu si vyhrazují právo bez náhrady vstupného
odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu
s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem, případně dalšími
předpisy organizátora, upravujícími provoz festivalu, dále osobu, která
obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí majetek.

Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu festivalu tak, aby svým
jednáním neohrozil bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nezpůsobil
škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.
Každý návštěvník je povinen respektovat obecně závazná pravidla
slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost, ohleduplnost,
hospodárnost a udržitelnost.
Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny organizátorů
akce, pohybovat se ve vlastním zájmu v prostorách areálu festivalu
opatrně a vyvarovat se úrazu.
Návštěvník bere na vědomí, že prostory festivalového areálu, ve
kterých se pohybuje, jsou z povahy festivalu v době jeho konání ve
stavu rekonstrukce, každý návštěvník je proto povinen pohybovat
se pouze v prostorách pro návštěvníky festivalu určených. Jakékoliv
narušení nebo nerespektování vymezených prostor je považováno za
hrubé porušení Návštěvního řádu a takto neukázněný účastník bude
okamžitě z areálu festivalu vykázán bez nároku na vrácení vstupného.
Při úrazu, či jiné mimořádné události v areálu festivalu, je každý návštěvník
povinen uvědomit ihned organizátora festivalu prostřednictvím
pověřené osoby.

➍ Zákazy
Bez písemného povolení organizatora je v celém areálu festivalu přísně
zakázáno:
•

manipulovat s otevřeným ohněm,

•

prodávat nebo nabízet zboží a služby,
provádět zprostředkování, reklamu, apod.,

•

pořizovat prostřednictvím jakychkoliv technologických
zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající akce.

V celém areálu festivalu je zakázáno:
•

vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty,
které lze jako zbraň použít (nože, pyrotechniku atd.),

•

vnášet spreje, leptavé, hořlavé, barvící látky
nebo jiné nádoby s látkami ovlivňujícími zdraví,

•

užívat drogy a jiné psychotropní látky,

•

vnášet natlakované nádoby, hořlaviny
a jiné nebezpečné materiály,

•

ničit technická zařízení, vybavení a sanitární zařízení,

•

poškozovat bezpečnostní zařízení
nebo je vyřazovat z provozu,

•

popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení
a vybavení areálu,

•

odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená.

➎ Ochrana zdraví
a bezpečnost
Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož
i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů,
včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pověřenému pracovníku.
Pověřený pracovník Ing. arch. Viktor Odstrčilík, kontakt 608428434, je
oprávněn je oprávněn vydávat závazné pokyny k bezproblémovému
průběhu akce v rozsahu svých kompetencí.
Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů výše uvedené
osoby a respektovat bezpečnostní značení a informační cedule
umístěné v areálu festivalu.
Linky tísňového volání v případě nouze:
112

Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS)

158

Policie

150

Hasiči

155

Zdravotnická záchranná služba

Návštěvníci berou na vědomí, že jsou vstupem do areálu festivalu vázáni
dodržovat platná hygienická opatření, vydaná vládou ČR a krajskou
hygienickou stanicí v době konání festivalu. Organizátor festivalu
doporučuje dodržovat základní hygienické návyky.

➏ Odpovědnost za
škody a důsledky
porušení
návštěvního řádu
Vstupem do areálu festivalu návštěvník souhlasí s tímto návštěvním
řádem a zavazuje se jej dodržovat.
Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu festivalu na vlastní
nebezpečí.
Organizátoři odpovídají pouze za škody na zdraví či majetku způsobené
úmyslným nebo hrubě nedbalým chovaním jejich zaměstnanců či
osob v obdobném poměru.
Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností,
zanedbáním svých povinností a nedodržením návstěvního řádu nebo
pokynů pověřených osob organizátora, nenesou organizátoři akce
odpovědnost. Návštěvník odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí
na zařízení areálu festivalu nebo na majetku ostatních návštěvníků.
Jakákoliv aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do programu
festivalu je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka
vzniklou při této činnosti nenesou organizátoři odpovědnost.
Nahrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána
v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku
(např. v důsledku udělení pokuty ze strany orgánu státního odborného
dozoru, zrušení akce apod.).

➐ Změna
programu
a zrušení akce
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit program festivalu či festival
zrušit.
V případě zrušení festivalu určuje podmínky a způsob vrácení vstupného
výhradně pořadatel festivalu a provozovatel portálu smsticket.cz.
Náhrada cestovních, ubytovacích a jiných nákladů se neposkytuje.
Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se
řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
Návštěvní řád festivalu Brno Design Days je k dispozici u vstupní
recepce.

V Brně dne 1. 9. 2020

Social Reactor, z.s.
IČ: 04519892

