FESTIVAL EDMANIA - FESTIVALOVÝ PORIADOK
Usporiadateľ festivalu EDMANIA si vyhradzuje právo na zmenu programu, miesta a dátumu konania
festivalu a to z dôvodu zásahu vyššej moci alebo úradného zákazu. Peniaze za predané vstupenky sa
nevracajú.
Vstup na festival je JEDNORAZOVÝ a povolený ľuďom vo veku nad 18 rokov. Návštevníci pod 18 rokov
môžu na festival v sprievode osoby staršej ako 18 rokov, budú označení špeciálnou páskou.

Na festivale EDMANIA s ARMINOM VAN BUURENOM je zakázané:
- vnášať sklenené nádoby, vrátane fliaš, plechoviek, filmové kamery, zbrane (strelné, plynové, bodné
a sečné zbrane, nože), nebezpečné predmety, pyrotechnické predmety, výbušné a vznetlivé látky.
- vnášať vlastné nápoje a jedlo.
- vnášať a užívať toxické, omamné, návykové a psychotropné látky zakázané legislatívou SR.
- vstupovať so psami a inými zvieratami s výnimkou asistenčných psov osôb zrakovo postihnutých.
- rozdávať či umiestňovať v areáli akékoľvek reklamné a propagačné materiály či vykonávať iné
marketingové aktivity bez povolenia organizátora.
- fotografovanie a výroba zvykových a obrazových záznamov profesionálnou technikou v priebehu
festivalu bez predošlej dohody s organizátorom. (Je povolené fotografovať profesionálnymi
fotoaparátmi iba vopred akreditovaným fotografom. Účastníci môžu používať iba neprofesionálna
automatické fotoaparáty - kompakty, ktoré nemôžu byť používané s externým bleskom.)
- výnimkou je povolené používanie GoPro tyčky a selfie stickov, po ich registrácii na meno
návštevníka pri okienku s akreditáciami.
- liezť či preliezať na stavby zariadenia v priestore akcie, hlavne na stany, ploty, steny, zábrany,
osvetľovacie zariadenia, stojany na kamery, stĺpy všetkých druhov, strechy a iné konštrukcie.
- vhadzovať cudzie predmety či tekutiny na produkčnú plochu alebo na ostatných návštevníkov
festivalu.
- voľne odkladať sklenené alebo iné predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov
- vchádzať do areálu festivalu v autách, na motocykloch, bicykloch, kolieskových korčuliach,
kolobežkách a pod.
- vnášať kufre, veľké tašky, batohy a dáždniky

Na festivale EDMANIA s ARMINOM VAN BUURENOM sú účastníci povinní:
- dodržiavať poriadok festivalu, riadiť sa pokynmi organizátora festivalu alebo ním poverených osôb,
ako napríklad polície, hasičov, záchrannej služby a dodržiavať právne normy SR.
- pri vstupe do areálu festivalu strpieť bezpečnostnú prehliadku, ktorá je vykonávaná bezpečnostnou
službou a to aj pri použití špeciálnych technických prostriedkov. Prehliadka sa vzťahuje aj na vnášané

batohy a návštevník je povinný umožniť kontrolu jednotlivých vnášaných predmetov. Po odmietnutí
bezpečnostnej prehliadky nebude účastník vpustený do areálu festivalu.
- dáva výslovný súhlas na bezodplatné použitie filmového, fotografického, zvukového alebo iného
záznamu, ktoré organizátor alebo ním poverené osoby vyhotovili počas podujatia
- pri vstupe do areálu sa preukázať identifikačnou páskou, ktorý dostal výmenou za vstupenku.
- nosiť identifikačnú pásku pevne nasadenú a nepoškodenú na zápästí po celú dobu pobytu v areáli
festivalu a vždy na požiadanie organizátora alebo bezpečnostnej služby predložiť identifikačnú pásku
na kontrolu. V prípade, že sa zistí pri kontrole, že účastník nie je vlastníkom pásky, bude si musieť
identifikačnú pásku zakúpiť alebo okamžite areál festivalu opustiť. Po zložení identifikačnej pásky z
ruky sa stráca jej platnosť! Taktiež jej dodatočnými úpravami sa stáva neplatnou. Identifikačná páska
je cenina, jej falšovanie a pozmeňovanie je zakázané a považuje sa za trestný čin.
- udržiavať čistotu a poriadok, vyvarovať sa správaniu, ktoré ohrozuje zdravie a majetok účastníkov a
účinkujúcich, dodržiavať všeobecné zásady slušného správania.
- odkladať odpadky do nádob na to určených.
- ohlásiť organizátorovi zistené poškodenie, ktoré môže spôsobiť zdravie osôb alebo majetku.
- pri úraze či inej mimoriadnej udalosti v areáli festivalu upovedomiť ihneď organizátora festivalu
prostredníctvom poverených osôb.
- pohybovať sa v priestoroch areálu festivalu vo vlastnom záujme opatrne a vyvarovať sa úrazu.
Pohybovať sa iba v priestoroch, ktoré sú určené pre návštevníkov napr. oplotením, vytýčením zábran
a pod. Akékoľvek narušenie alebo nerešpektovanie vymedzených priestorov je považované za hrubé
porušenie festivalového poriadku.
- rešpektovať príkazové a informačné tabule umiestnené v areáli festivalu.
- v prípade vyhlásenia evakuácie festivalu, riadiť sa pokynmi poverených osôb riadiacich evakuáciu.
- dodržiavať podmienky účasti na festivale, dodržiavať pokyny organizátora alebo osôb ním
poverených a dodržiavať právne normy SR.

PORIADOK festivalu EDMANIA:
Účastník festivalu EDMANIA:
- sa zúčastňuje festivalu výlučne na vlastnú zodpovednosť.
- sa musí správať ohľaduplne k ostatným účastníkom tak, aby nespôsobil sebe alebo iným osobám
svojím správaním úraz alebo majetkovú ujmu.
- berie na vedomie, že bez identifikačnej pásky alebo pri porušení iných podmienok účasti na festivale
stráca právo na vstup do areálu.
- zodpovedá za všetku škodu, ktorú spôsobí na zariadení areálu festivalu alebo na majetku iných
návštevníkov (náhrada škody bude vymáhaná podľa platných právnych predpisov SR).

- súhlasí s výrobou fotografií, audio a video záznamu jeho osoby pre umelecké, spravodajské,
reklamné a propagačné účely a to bez nároku na odmenu.
- bude pri vážnom porušení podmienok účasti na festivalu a pri podozrení zo spáchania trestného
činu podľa platných predpisov SR odovzdaný polícii SR.
- pokiaľ vidí, že niekto potrebuje ošetrenie či pomoc, kontaktuje okamžite zdravotnícku službu či
organizátorov festivalu.
- za neplnoletých účastníkov festivalu zodpovedajú ich zákonní zástupcovia príp. osoby vykonávajúce
nad neplnoletými návštevníkmi dohľad.

Organizátor festivalu EDMANIA je oprávnený:
- vyviesť účastníka festivalu za pomoci bezpečnostnej služby z areálu pri porušení festivalového
poriadku, alebo ak bude považovať správania účastníka za neprístojné.
- dávať pokyny účastníkom festivalu nutné pre hladký priebeh festivalu, k ochrane zdravia a k
ochrane majetku.
- vykonávať prostredníctvom bezpečnostnej služby kontrolu osôb, ich batožiny pri vstupe do areálu
festivalu.
- za úmyselné poškodenie alebo znečistenie zariadenia a vybavenia areálu festivalu alebo škodu
vzniknutú nerešpektovaním festivalového poriadku, požadovať od účastníka náhradu škody.
- vykonávať kontroly na úseku požiarnej ochrany.
- meniť program festivalu v prípade neočakávaných udalostí (poveternostné podmienky, zdravie
účinkujúcich, nehody a pod.) vrátane predčasného ukončenia festivalu.
- meniť v prípade nutnosti Podmienky účasti na festivale.
- organizátor festivalu nezodpovedá za škodu na majetku či zdraví účastníkov festivalu, pokiaľ nie je
táto škoda zavinená porušením právnych predpisov zo strany organizátora a v priamom súvise s
týmto porušením.
- okrem organizátora festivalu je oprávnená k dozoru nad dodržiavaním a rešpektovaním
Návštevného poriadku festivalu bezpečnostná služba.
- pre poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch a nevoľnostiach sú v areáli k dispozícii miesta prvej
pomoci.

