
FESTIVALOVÁ PRAVIDLA
  1.  Vstupem do areálu Festivalu na ulici (scéna na náměstí Republiky, scéna U Branky a scéna Proluka)  

vyjadřujete souhlas s tímto návštěvním řádem, dodržujte tedy prosím pokyny pořadatelů a bezpečnostní  
služby v rámci jejich kompetencí.

  2. Vstup do areálu, na jednotlivé scény a na doprovodný program akce je bezplatný.

  3.  Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do prostoru scén Festivalu na ulici vnášet tvrdý alkohol, drogy  
a omamné látky, zbraně jakéhokoliv druhu, předměty ohrožující bezpečnost, hořlaviny, pyrotechnické  
předměty a otevřený oheň. Do vyhrazeného prostoru na náměstí Republiky nevstupujte s deštníky,  
v případě deště používejte, prosím, pláštěnky.

  4.  Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob  
a jejich majetku a neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající  
kulturní akce. Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny pořadatelů, bezpečnostní služby,  
pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.

  5.  Do vymezené zóny Festivalu na ulici na náměstí Republiky je povolen vstup jen omezenému počtu  
návštěvníků a to 1000 osob.

  6.  Žádáme návštěvníky akce, aby na základě hygienicko-epidemiologických opatření vydaných Ministerstvem 
zdravotnictví ČR dodržovali ve vymezeném prostoru akce na náměstí Republiky i na dalších scénách mezi  
sebou doporučené rozestupy 2 m.

  7.  Do vyhrazené zóny Festivalu na ulici na náměstí Republiky není povolen vstup se psy a jinými zvířaty. Na ostatní 
scény (U Branky a Proluka) mají vstup psi pouze na vodítku.

  8.  Pořadatelé a pracovníci bezpečnostní služby jsou oprávněni vyvést ze zóny agresivní a podnapilé osoby,  
osoby pod vlivem drog, osoby ohrožující bezpečnost, rušící hudební produkci, neautorizované prodejce  
a prodejce porušující smlouvu opravňující je k prodeji. Mají oprávnění uzavřít vymezený prostor pro  
návštěvníky na náměstí Republiky v případě překročení kapacity prostoru. Mají oprávnění usměrňovat pohyb 
návštěvníků v případě evakuace, zamezit návštěvníkům ve vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost. 
Podávají informace o zdravotnické službě, chrání návštěvníky, účinkující a zařízení akce.

  9.  Vstupem na akci uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s akcí mohou být pořizovány fotografie  
a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně používány pro propagaci akce.

10.  Jakákoliv reklama v areálu je bez písemného souhlasu pořadatele zakázána. Návštěvníci nemají oprávnění 
distribuovat jakékoliv reklamní a propagační tiskoviny, popř. předměty.

11.  Za nezletilé návštěvníky akce odpovídají jejich zákonní zástupci, případně jiné zletilé osoby doprovázející  
nezletilé návštěvníky.

12.  Případné škody, které by pořadateli vznikly porušením tohoto návštěvního řádu návštěvníkem, budou po  
návštěvníkovi vymáhány.

13.  Ztráty a nálezy jsou řešeny prostřednictvím produkce (tel.: 703 627 927), případně formou zprávy  
na FCB Festival na ulici.

14.  Prodejní doba stánků je vymezena Pravidly akce a je stanovena následovně:  
21. 8. - 29. 8. 2020 od 10 do 22 hodin, otevírací doba se může měnit.

15. Pořadatelem akce je Agentura Nashledanou s.r.o., kontakt: 603 262 177, info@festivalnaulici.cz

www.festivalnaulici.cz


