Řád Fingers Up
Každý, kdo vstoupí do areálu, je povinen dodržovat tento Řád Fingers Up (dále jen “Řád”).
1. Zakoupením vstupenky a jejím předložením u vstupu vyjadřuje její držitel souhlas s
Řádem, pokyny pořadatele a podmínkami, které se k nim vážou.
2. Oprávnění pro vstup do areálu je pouze na základě vstupenky zároveň s kontrolní
páskou.
3. Osobám mladším 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
4. Osoby mladší 18 let jsou povinny ohlásit tuto skutečnost pořadatelům u vstupního
koridoru.
5. Není povoleno užívání alkoholu a cigaret osobám mladším 18 let.
6. V prostoru konání je nutné dodržovat pokyny pořadatele.
7. Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníků způsobené
nezodpovědným přístupem ostatních přítomných.
8. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.
9. Uhrazené vstupné se nevrací.
10. Vstup se zvířaty pouze na vodítku a s náhubkem.
11. Zákaz vstupu s jakýmikoli skleněnými nádobami a podobně potenciálně
nebezpečnými předměty.
12. Při vstupu do areálu je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole.
13. Zákaz vnášení zbraní, nebezpečných či obranných prostředků.
14. Zákaz vstupu osobám podnapilým či pod vlivem omamných nebo psychotropních
látek.
15. Návštěvníci porušující provozní řád budou vykázáni z areálu bez náhrady.
16. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit či předčasně ukončit festival v důsledku
nepříznivého počasí za účelem ochránění zdraví účastníků festivalu a techniky.
17. Zákaz pořizování audiovizuálních záznamů vystupujících.
18. Vstupem do areálu návštěvníci souhlasí s tím, že budou zaznamenáváni a tento
záznam se může být bez náhrady použitý v různých reklamních materiálech
souvisejících s festivalem.
19. Parkování automobilů je povolené výhradně na určené nehlídané odstavné ploše.
20. Pořadatel neručí za jakékoli odložené předměty (stany, batohy, kabelky atd.)
21. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň.
22. Do areálu platí zákaz vjezdu jakýchkoli motorových vozidel bez povolení.
23. Fotografovat je povoleno výhradně fotografům označených organizátorem
náramkem PHOTO.
24. Pořadatel si vyhrazuje právo upravovat tento Řád.

