
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD – PODMÍNKY ÚČASTI NA FESTIVALU 

1. Úvodní ustanovení 

1. 1. Tento návštěvní řád je vydán společností FCB Events a. s. IČ: 097 31 806, se sídlem 

Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě (dále jen „pořadatel“), který určuje základní závazná pravidla osob vstupujících na akci 

BANÍK100FEST. 

1. 2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, požární ochrany, hygieny, 

ochrany zdraví a majetku na festivalu BANÍK100FEST. 

 

2. Vstup na festival BANÍK100FEST 

2. 1. Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi návštěvníkem a 

pořadatelem festivalu FCB Events a. s. IČ: 097 31 806, se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská 

Ostrava, smlouva o účasti na festivalu BANÍK100FEST. Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení 

vstupenky při vstupu na festival identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do 

areálu a nahrazuje vstupenku. Vstupenkou se rozumí jak tištěná vstupenka, tak elektronická 

vstupenka (tzv. e-ticket). 

2. 2. Zakoupením vstupenky a vstupem na festival BANÍK100FEST vyjadřuje návštěvník souhlas 

s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu. Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely 

tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do areálu festivalu BANÍK100FEST, a to 

včetně zástupců médií a technického personálu. Účastník se festivalu výlučně účastní na vlastní 

odpovědnost a odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí. 

2. 3. Každá osoba v areálu festivalu BANÍK100FEST je povinna po celou dobu svého pobytu v areálu 

mít na zápěstí identifikační náramek a/nebo jiný doklad, který jí opravňuje k pobytu v areálu. Na 

žádost pracovníka pořadatele nebo pořadatelem pověřené osoby je nutné toto oprávnění ukázat. 

Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v areálu festivalu BANÍK100FEST, 

nemusí být do areálu festivalu BANÍK100FEST vpuštěn a/nebo může být z prostor areálu festivalu 

BANÍK100FEST vykázán. 

2. 4. Před vstupem do areálu musí každý účastník projít bezpečnostní prohlídkou, která je prováděna 

bezpečnostní službou. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých 

vnášených předmětů.  

2. 5. Součástí festivalu jsou vratné kelímky. Návštěvník akce může vrátit pouze tolik kelímků, za kolik 

zaplatil při převzetí záloh. Vrácení většího množství kelímků není možné.  

2.6. V areálu festivalu je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18-ti 

let. 

3. Povinnosti návštěvníků 

3. 1. Návštěvníci festivalu BANÍK100FEST jsou povinni dodržovat Návštěvní řád festivalu, řídit se 

pokyny organizátora festivalu nebo jím pověřených osob, jakož i policie, hasičů či záchranné služby a 

dodržovat právní předpisy ČR.  

3. 2. Chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetek stejně 

tak jako zařízení v areálu festivalu, dodržovat obecné zásady slušného chování.  



3. 3. Návštěvníci festivalu BANÍK100FEST mají zakázáno vnášet do areálu festivalu BANÍK100FEST 

zejména následující předměty: 

- zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné či úderové či jiné 

předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků (např. nůžky), 

- spreje, leptavé, hořlavé, výbušné, barvící nebo jiné látky ohrožující zdraví, 

- láhve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých, tříštivých nebo tvrdých materiálů, 

džbány, poháry, konzervy,  

- ohňostroj, rachejtle, světlice, dýmovnice a další pyrotechnické předměty nebo odpalovací zařízení, 

- alkoholické nápoje a drogy jakéhokoliv druhu, 

- zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby,  

- materiály propagující politickou stranu nebo hnutí či jakékoliv politicky zaměřené materiály,  

- nadměrné batohy a zavazadla,  

- jízdní kola či koloběžky, 

- deštníky,  

- laserová ukazovátka, 

- nahrávací zařízení, filmové kamery a videokamery, profesionální a poloprofesionální fotoaparáty a 

zrcadlovky,  

- vlastní jídlo a pití. Návštěvníci prokazující se kartičkou se zdravotním omezením (diabetik, ZTP, aj.) 

mají vnášení pití a jídla pro vlastní potřebu povoleno. 

O nebezpečnosti nebo nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených návštěvníkem do areálu 

festivalu BANÍK100FEST má právo rozhodnout provozovatel nebo jím pověřené osoby, a to zejména 

vedoucí pracovník bezpečnostní služby (Supervisor) a/nebo jemu nadřízené osoby. Kontrola může být 

provedena při vstupu do areálu, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do areálu festivalu 

BANÍK100FEST. 

3. 4. Návštěvníkům festivalu BANÍK100FEST je rovněž zakázáno: 

- vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost a jsou pro tyto účely jako nepřístupné 

označeny, stejně jako přelézat či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu jako fasády, ploty, 

zdi, stromy, osvětlovací zařízení atd.,  

- vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, stejně jako do prostor 

produkce (stage atd.),  

- konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál,  

- prodávat jakékoliv zboží, rozdávat či umisťovat jakékoli propagační a reklamní materiály bez 

písemného povolení pořadatele. 

3. 5. Návštěvníci jsou povinni informovat provozovatele a/nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv 

úrazech a/nebo vzniku újmy v areálu festivalu BANÍK100FEST.  



3. 6. V případě vyhlášení evakuace areálu jsou všichni návštěvníci festivalu povinni řídit se pokyny 

pověřených osob řídících evakuaci. 

 

4. Ostatní ustanovení  

4. 1. Vstupem do areálu návštěvníci areálu festivalu BANÍK100FEST souhlasí, bez dalšího upozornění, 

s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, 

přenosu či produkce akce pořádané v areálu festivalu BANÍK100FEST pro komerční nebo propagační 

účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v 

rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu festivalu BANÍK100FEST pořadatelem a/nebo 

jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je 

návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník 

je oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna 

okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá návštěvník pořadateli ve smyslu § 87 odst. 2 

občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne. Zpracování osobních 

údajů v rámci používání obrazových záznamů návštěvníků se řídí informací o zpracování osobních 

údajů dle předchozího odstavce.  

4. 2. Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně platnými 

právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění. 

4. 3. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit a doplňovat pravidla akce průběžně po celou 

dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách akce, kde jsou tak vždy k 

dispozici platná a úplná pravidla. Změna pravidel je účinná vždy okamžikem zveřejnění na webových 

stránkách akce. 

 

Návštěvní řád festivalu Baník100Fest je vyvěšen u hlavních vstupů na festival. 

 

 


