NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK festival 2020

Vítejte na Mezinárodním festivalu filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK festival, ročník 2020 (dále
jen "SOUNDTRACK festival" nebo "SF"). Přejeme si, aby pro Vás i všechny ostatní návštěvníky byla
návštěva SOUNDTRACK festivalu příjemným zážitkem. Laskavě Vás proto žádáme o akceptaci
pravidel uvedených v NÁVŠTEVNÍM ŘÁDU, jehož účelem je především zajištění bezpečnosti,
protipožární ochrany, jakož i zajištění ochrany zdraví a majetku v místech konání této akce. Místa
konání akce se pro potřeby tohoto návštěvního řádu rozumí veškeré prostory a místa, kde probíhají
hudební či jiné umělecké a multimediální produkce a veškerý kulturní, sportovní či jiný program
SOUNDTRACK festivalu, a kde jsou poskytovány a zajišťovány jakékoli služby související s SF a jeho
partnery, vč. pořádání doprovodných akcí pořadatele či partnerů, a veškeré případné další označené
prostory provozovatele a partnerů SF (dále jen "Místo konání akce").
Návštěvníci SOUNDTRACK festivalu jsou povinni chovat se v Místě konání akce tak, aby svým
jednáním neohrožovali bezpečnost, zdraví a majetek třetích osob, stejně tak jako zařízení umístěná
v Místě konání akce. Návštěvníci SF jsou dále povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků
pořadatele, osob pověřených pořadatelem, jakož i pokyny a nařízení složek integrovaného záchranného
systému, Městské policie Poděbrady i Policie České republiky a pracovníků hasičských, zdravotnických
a bezpečnostních služeb.
Každý návštěvník svou účastí na SOUNDTRACK festivalu vyjadřuje svolení se zaznamenáním
a neomezeným užitím jeho obrazových snímků a zvukových, obrazových a/nebo zvukově-obrazových
záznamů jeho projevů osobní povahy všemi způsoby pro účely obvyklé dokumentace a propagace SF
i pro potřeby spolupráce pořadatele s partnery a podporovateli SF, vč. plnění povinností vůči nim
Návštěvníkům SOUNDTRACK festivalu je zakázáno:
•

Vstupovat do prostor Místa konání akce pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek,
psychotropních látek a jiných látek s psychoaktivními účinky

•

Rušit hudební či jiné umělecké produkce nebo doprovodný program SF jakýmkoli jednáním
odporujícím zásadám slušného společenského chování nebo jednáním jakkoli pro uvedené
omezujícím

•

Používat projevů odporujících dobrým mravům, zejména projevům vulgárním, násilným a
hanobícím rasu

•

Používat rušivým způsobem mobilní telefon nebo jakákoli jiná zařízení během hudební či jiné
umělecké produkce (koncert, představení, vystoupení atd.) nebo doprovodného programu SF
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•

Pořizovat jakýkoli zvukový, obrazový nebo zvukově obrazový záznam hudební či jiné umělecké
produkce (koncert, představení, vystoupení atd.) nebo doprovodného programu SF bez
předchozího písemného souhlasu pořadatele SF

•

Pořizovat jakýkoli zvukový, obrazový nebo zvukově obrazový záznam pro jiné než soukromé účely
v Místě konání bez předchozího písemného souhlasu pořadatele SF

•

Kouřit ve všech vnitřních prostorách v Místě konání akce, není-li k tomu přímo takový prostor určen
(výslovně označen)

•

Používat určené únikové východy z vnitřních prostor v Místě konání akce výhradně k evakuaci

•

Vnášet do Místa konání akce zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako
sečné, bodné či úderové zbraně

•

Vnášet do Místa konání akce výbušné, hořlavé, toxické či lepkavé látky, jakož i jiné zdraví
nebezpečné látky a jedy

•

Zapalovat a odstřelovat jakoukoli pyrotechniku v Místě konání akce a zakládat v Místě konání akce
oheň

•

Vnášet do Místa konání akce a/nebo užívat jakékoli materiály propagující či propagující právnické
či fyzické osoby nebo instituce, které nejsou oficiálními partnery pořadatele SF anebo realizovat v
Místě konání akce bez předchozího písemného souhlasu pořadatele SF jakékoli reklamní aktivity

•

Vnášet do Místa konání akce a/nebo užívat jakékoli materiály propagující polickou stranu či hnutí
anebo jakékoli další obdobně zaměřené materiály

•

Vnášet či přivádět do vnitřních prostor Místa konání akce jakákoli zvířata s výjimkou asistenčních
psů pro tělesně postižené osoby

•

Poškozovat jakákoli zařízení a vybavení umístěné v Místě konání akce, a to včetně poškozování
věcí jejich popisováním, polepováním a postřikováním sprejem apod.

•

Poškozovat bezpečnostní či protipožární zařízení, jakož i rozvody vody či elektrické energie.

Návštěvník je dále povinen dodržovat veškeré obecně závazné i místní právní předpisy a provozní řády
města Poděbrady, zejména Provozní řád Centrálního lázeňského parku v Poděbradech a Provozní řád
ostrova.

Odpovědnost za újmu:
•

Vstup do Místa konání akce a setrvání tam, vč. jakékoli účasti na programu SF, uskutečňují
návštěvníci na vlastní nebezpečí a jsou povinni počínat si zde tak, aby předcházeli vzniku újmy na
zdraví a majetku, a to jak vlastním, tak na zdraví a majetku třetích osob. Pořadatel SF nepřebírá
odpovědnost za újmu na zdraví či majetku vzniklou návštěvníkovi zaviněním jiného návštěvníka
nebo třetí osoby v důsledku jak úmyslného, tak neúmyslného jednání, jímž byla újma způsobena.

•

Návštěvníci nejsou oprávněni v Místě konání akce odkládat jakékoli věci. Pořadatel neodpovídá za
jakoukoli škodu na odložených věcech. Odložené věci mohou být pořadatelem či jím oprávněnými
osobami zejména z bezpečnostních důvodů odstraněny, přičemž dále s nimi bude nakládáno v
souladu s obecně závaznými právními předpisy.

•

Pořadatel je oprávněn vyžadovat po návštěvníkovi vydání věci(í), kterou byla v Místě konání akce
způsobena pořadateli či jakékoli třetí osobě újma na zdraví či majetku.
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Parkování je možné pouze na pořadatelem vyhrazených místech. Bližší informace o možnostech
parkování naleznete v Praktických informacích na www.sndtrck.cz . Pořadatel neodpovídá za jakoukoli
škodu na vozidlech, ani za škodu na věcech v nich uložených.
Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplněna pravidly souvisejícími
s jednotlivými částmi programu a akcemi SF realizovanými v Místě konání akce. Účastník je povinen na
žádost pořadatele nebo jím pověřené osoby (zejména bezpečnostní služby) umožnit provedení kontroly
dodržování pravidel návštěvního řádu. V případě porušení pravidel zde uvedených jsou pořadatel nebo
jím pověřené osoby oprávněni návštěvníka z prostor areálu či jeho části vykázat. Návštěvník je povinen
na základě výzvy pořadatele či jím oprávněné osoby prostor opustit.
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