PODMÍNKY – 90FESTIVAL – 2018

1. Tyto Podmínky (dále jen Podmínky) určují podmínky účasti a zásady chování osob zúčastněných
na akci s názvem 90’Festival (dále jen „Akce”), která se koná v Katowicích v areálu Údolí Tří
Rybníků, na křižovatce ulic Francuska a Trzech Stawów, dne 21. červenec 2018.
2. Účelem Podmínek je zajištění bezpečnosti akce tím, že určuje podmínky chování osob
zúčastněných na Akci a využívajících areálu, ve kterém se Akce koná.
3. Pořadatelem Akce je: EXTO Sp. z o.o. se sídlem v Katowicích (40-153), Aleja Wojciecha
Korfantego 191E, zapsaná do Rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku vedeného u
soudu Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod číslem KRS 0000607936, daňové identifikační číslo [NIP] 6342859214, identifikační číslo
organizace [REGON] 363992463.
4. Podmínky se vztahují na veškeré osoby, které se budou během konání Akce zdržovat v areálu, v
němž se zmiňovaná Akce koná. Každá osoba zdržující se v tomto areálu během konání Akce je
povinna se podřídit ustanovením těchto Podmínek. „Areálem Akce” se rozumí vymezené a
Pořadatelem zpřístupněné území v oblasti Údolí Tří Rybníků.
5. Osoby zúčastněné jsou povinny dodržovat zásady pořádku v areálu Akce, které vyplývají z těchto
Podmínek a z platných právních předpisů. Během konání Akce informuji informační služby o
bezpečnostních požadavcích určených Pořadatelem nebo záchrannými službami.
6. Účast na Akci je zpoplatněna. Úhrada je realizována koupí nejméně jedné vstupenky opravňující
k účasti na Akci. Ceník vstupenek je dostupný na webové stránce http://90festival.pl
7. Pro děti do 6 let, které se Akce účastní s dospělým, rodičem nebo pečovatelem, je vstup zdarma.
8. Akce je určena pro všechny, kteří si zakoupili vstupenku, výjimkou jsou osoby mladší 13 let – ty
se mohou Akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.
9. Vstupenky je možno zakoupit v pokladnách přímo před vchodem do areálu akce nebo
prostřednictvím webové stránky http://90festival.pl, a také v označených předprodejních a
prodejních místech.
10. Zásady využití zakoupených vstupenek:
a) vstupenka opravňuje k vstupu do areálu akce,
b) nepoužitá vstupenka je nevratná,
c) Pořadatel není povinen vydávat duplikáty zničených nebo ztrácených vstupenek
d) znehodnocená nebo nečitelná vstupenka je neplatná a nepodléhá refundaci ani vyměně
za jinou vstupenku,
e) v případě, že se akce účastní zdravotně postižená osoba za doprovodu pečovatele, tento
je povinen si vstupenku zakoupit,
f) změna v umělecké programu akce není důvodem pro vrácení vstupenky nebo její výměnu.
11. Popis jednotlivých vstupenek:
a) zlevněná vstupenka opravňuje držitele k jednorázovému vstupu a zdržování se v areálu
akce, přísluší osobám mladším 21 let a osobám zdravotně postiženým.
b) normální vstupenka opravňuje držitele k jednorázovému vstupu a zdržování se v areálu
akce, přísluší osobám starším 21 let.
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vstupenka Golden Circe opravňuje držitele k jednorázovému vstupu a zdržování se v
areálu akce a ve vymezené části Golden Circle přímo před scénou, u vstupenky Golden
Circle neplatí věková omezení.
d) VIP vstupenka opravňuje držitele k opakovanému vstupu a zdržování se v areálu akce a ve
vymezené části Golden Circle přímo před scénou, a také ve vymezené VIP zóně s
přístupem ke stravovací nabídce. Nápoje a alkohol se platí zvlášť. Ve VIP zóně neplatí
zlevněné, normální a Golden Circle vstupenky.
Před vstupem do areálu akce budou osoby, které si koupily vstupenky, povinny vyměnit
zakoupenou vstupenku za identifikační náramek. Zástupci medií, kteří obdrželi akreditace, jsou
povinní vyzvednout si identifikační náramky v info centru/akreditace.
Osoby zúčastněné jsou povinny chovat se způsobem, který neohrožuje bezpečnost jiných osob a
jsou povinny dodržovat ustanovení podmínek chování se v areálu a na veřejné Akci.
Pořadatel informuje, že Účastník Akce nebo jiná osoba zdržující se v areálu Akce, se bude
zdržovat v zóně hlasitých zvuků, které mohou způsobit poškození sluchu. Během Akce se budou
používat stroboskopická světla. Pořadatel akce není zodpovědný za újmu na zdraví Účastníka
nebo osoby zdržující se v Areálu Akce nebo v jejím okolí, která by byla způsobena zdržováním se
v zóně zvuků nebo světel, používaných v souladu s právními předpisy.
Na bezpečnost účastníků akce dohlíží pořádkové a informační služby Pořadatelé, záchranné a
zdravotnické služby.
Účastníci Akce jsou povinní podřídit se pokynům pořádkových nebo informačních služeb, které
se vydávají v souladu se zákonem o bezpečnosti veřejných akcí ze dne 20.09.2009 (Sb. z 2013,
položka 611 s pozd. změnami), podmínkami areálu nebo těmito Podmínkami.
Účastníci Akce mohu parkovat pouze na místech k tomu určeným (tj. v Pořadatelem určených
zvláštních parkovacích zónách). Vjezd na parkoviště vyžaduje koupi parkovacího lístku v částce
10 PLN.
Je zakázáno vnášet do areálu Akce:
a) alkoholické nápoje,
b) omamné látky nebo psychotropní látky,
c) jakékoliv druhy zbraně nebo jiné nebezpečné předměty, mezi tím zvláště předměty, které
lze použit jako zbraň nebo náboj,
d) výbušné látky,
e) pyrotechnické výrobky,
f) látky nebezpečné z pohledu protipožární ochrany, zvláště přenosné grily,
g) ostatní předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost,
h) vlastní jídlo a nápoje,
i) nádoby na mlžení plynů, žíravých nebo barvicích látek a vykuřovacích prostředků,
j) objemné předměty, jako žebříky, stoly, židle, bedny, zavazadla, k. pokrývky hlavy, které by
mohly sloužit k zakrývání obličeje za účelem znemožnění nebo ztížení identifikace osoby,
včetně kukel (zákaz se nevztahuje na motocyklisty za jízdy),
Během Akce je zakázáno:
a) vstupovat nebo přecházet přes ohrady nebo jiné budovy a zařízení, např.: průčelí, brány,
světelná zařízení, stožáry a jiné konstrukční prvky, atp.
b) vstupovat do areálu uzavřeného pro obecenstvo, do interních a služebních místností,
c) házet jakýmikoliv předměty,
d) zapalovat oheň nebo používat jakékoliv pyrotechnické materiály,
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kouřit cigarety a používat oheň v technickém zázemí, v šatnách a místech určených pro
parkování vozidel,
f) ničit jakékoliv objekty a zařízení nacházející se v areálu Akce, včetně mj. nalepování, psání
nebo kreslení jakéhokoliv textu zvláště na prozatímních budovách, exponátech, vozidlech,
zařízeních nebo cestách,
g) vstupovat na trávníky nezpřístupněné pro Účastníky Akce pod sankci případné
zodpovědnosti za škodu způsobenou zničením nebo poškozením,
h) vykonávat tělesné potřeby mimo zpřístupněné záchody a znečišťovat areál Akce
jakýmkoliv způsobem,
i) používat prvky oděvů nebo jakéhokoliv jiného předmětu k znemožnění nebo vážného
znesnadnění rozpoznání osoby, zvláště zakrýváním obličeje,
j) fotografovat místa, na která se vztahuje zákaz fotografování a která jsou označena
informačními cedulemi,
k) parkovat jakékoliv vozidla mimo Pořadatelem určenou parkovací zónu, zvláště na
únikových a přístupových cestách, a také parkovat jakékoliv vozidla způsobem
znemožňujícím pohyb ostatních vozidel nebo omezujícím pohyb záchranných služeb a
Policie po Pořadatelem vymezených únikových nebo přístupových cestách,
l) jednat způsobem ohrožující bezpečnost během Akce,
m) jednat vulgárně, agresivně, provokativně, způsobem narušujícím průběh Akce, a také
způsobujícím ohrožení pro bezpečnost nebo veřejný pořádek,
n) znečišťovat areál Akce,
o) používat v areálu Akce kola, skútry a motocykly,
p) umožňovat vstup do areálu Akce psům a jiným zvířatům.
Bez povolení Pořadatele je zakázáno provádět v areálu akce tyto činnosti:
a) obchodování,
b) distribuce tisku nebo letáků,
c) provádění peněžních sbírek,
d) provozování jakýchkoliv činností v podobě agitace, reklamy atp.
Je zakázáno vnášet a mít během akce teleobjektivy nad 200 mm, televizní a videokamery. Pouze
oprávnění žurnalisté a fotografové mají možnost v průběhu konání Akce fotografovat s použitím
aparátů s teleobjektivem nad 200 mm. Natáčení video nebo jiného formátu (Dv, Dv Cam, Beta a
ostatní) je zakázáno, za výjimkou osob k tomu oprávněných nebo majících povolení (akreditaci).
Je zakázáno konzumovat nápoje a potraviny koupené mimo areál Akce.
Požívání jídla (za výjimkou balených potravin) a alkoholických nápojů je povoleno pouze ve
vymezených stravovacích zónách.
V areálu Akce jsou za poplatek dostupné různé atrakce. Zásady jejich využívání jsou určeny v
samostatných podmínkách nacházejících se u jednotlivých atrakcí.
Účastník Akce je povinen nenechávat své předměty bez dozoru.
Technická zařízení nacházející se v areálu Akce jsou oprávněny obsluhovat pouze osoby k tomu
určené.
Účastníci Akce, včetně vystavovatelů a zástupců medií, odpovídají za škody způsobené svým
jednáním vůči třetím osobám, mezi tím ostatním účastníkům, Pořadateli nebo majiteli areálu
Akce.
Pořádkové a informační služby, používající Pořadatelem vydané identifikátory umístěné na
viditelném místě, jsou oprávněny v souladu s předpisy zákona o bezpečnosti veřejných akcí k:
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kontrole a potvrzování oprávnění osob k účasti na Akci, a v případě zjištění, že tato
oprávnění nejsou – k výzvě těchto osob k odchodu z areálu Akce,
b) ověřování totožnosti osob za účelem zjištění jejich totožnosti a věku,
c) prohlížení zavazadel a oděvu osob v případě podezření, že tyto soby vnášejí nebo mají
zbraň nebo jiné nebezpečné předměty, výbušné látky, pyrotechnické výrobky, nebezpečné
z pohledu protipožární ochrany, alkoholické nápoje, omamné prostředky a psychotropní
látky,
d) vydávat pořádkové pokyny osobám porušujícím veřejný pořádek nebo chovajícím se v
rozporu s podmínkami veřejné akce, a v případě že těmto pokynům nevyhoví – vyzvat je k
odchodu z areálu Akce,
e) zadržení osob způsobujících přímé ohrožení majetku svěřeného k ochraně a osob
páchajících protiprávní činy za účelem bezodkladného jejich předání Policii.
Pořádkové služby jsou oprávněny použit přímá donucovací opatření v případě a v souladu se
zásadami uvedenými v zákonu ze dne 24. května 2013 o přímých donucovacích opatřeních a
střelné zbrani.
Osoby, které se nepodřídí těmto podmínkám a pokynům pořádkových služeb, lze vyvést z areálu
akce nebo předat do rukou Policie.
Počet míst pro osoby v areálu Akce je omezen. Pořadatel je oprávněn dočasně nebo zcela
zastavit prodej vstupenek v pokladnách, pokud se bude v areálu Akce nacházet maximální
množství účastníků nebo takové množství účastníků, že další prodej vstupenek by ohrozil
bezpečnost Akce.
Pořadatel je v rozsahu určeném v Zákonu a prováděcích předpisech oprávněn k registraci
průběhu Akce, zvláště chování osob zúčastněných, pomoci zařízení registrující obraz a zvuk.
Pořadatel registruje také průběh Akce pro účely dokumentace, propagace a reklamy Akce.
Vzhled osob zdržujících se v Areálu Akce může být registrován a následně zveřejňován pro
dokumentární, ohlašovací, reklamní a propagační účely.
Podmínky jsou dostupné na webové stránce Akce na adrese http://90festival.pl, a navíc obsah
těchto Podmínek bude zpřístupněn na viditelných místech v areálu akce, a také v pokladnách.
Do okamžiku zahájení Akce je Pořadatel oprávněn změnit obsah těchto Podmínek, zvláště v
případě, pokud toto bude vyžadovat zajištění bezpečnosti Akce.
K věcem neupraveným v Podmínkách se vztahují obecně závazné právní předpisy.
Podmínky schválené Pořadatelem dne 20.12.2017.

