Informácie a lístky
V Informačnom centre Banská Štiavnica, Námestie sv. Trojice č. 6, je možné
zakúpiť si lístky a získať informácie o priestorovom a časovom usporiadaní
festivalu. Je otvorené každý deň v čase od 9 00 do 18 00. Rovnako v ňom
bude k dispozícii festivalový program počas celej doby trvania festivalu. Lístky,
permanentky a festivalový program budú k dispozícii vždy aj na mieste konania
koncertu 30. min. pred jeho začiatkom.
Fotografovanie
Tolerované sú neprofesionálne automatické fotoaparáty. Na festivale môžete
fotografovať (bez blesku) a zhotovovať videozáznamy, pokiaľ organizátori
nepovedia inak. Prosíme o ohľaduplnosť voči umelcom a ostatným návštevníkom.
Fajčenie
Vo všetkých zatvorených priestoroch festivalu je fajčenie zakázané. Prosíme
fajčiarov, aby sa vyhýbali fajčeniu aj na verejných priestranstvách. Ďakujeme.
Vstup
Vstup na koncerty bude návštevníkom umožnený vždy 30 min. pred začiatkom
koncertu.
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Zmena programu vyhradená. Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka
je nenávratná a nevymieňa sa.
Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup komukoľvek na festival,
a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.
Vstupenka je pri vstupe nahradená označením návštevníka festivalu
– náramkom. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie označenia nenesie
organizátor zodpovednosť. Pokiaľ účastník nebude mať označenie, bude
vyvedený z festivalových priestorov a bude od neho vymáhaná náhrada
škody.
Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia
vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou držiteľa lístka alebo
nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.
Oprávneným vstupom do areálu návštevník poskytuje svoj výslovný
súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré
sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité
prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy,
a to bez peňažnej náhrady, časového a teritoriálneho obmedzenia.
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Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania festivalu sklenené nádoby,
nádoby pod tlakom, pyrotechnické predmety, drogy, psychotropné látky,
sklenené fľaše, predmety ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov a zbrane
akéhokoľvek druhu.
7 Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo
porušuje tieto podmienky, bude z festivalu vykázaný.
8 Vstup na festivalové pódium je pre návštevníkov zakázaný, porušenie zákazu
je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez
nároku na refundáciu nákladov.
9 Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení
zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.
10 Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných
návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie.

