
ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

Pohádková Kamínka 8. 5. 2019 

1. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech vnesených do areálu akce, ani 

za újmu na zdraví. 

2. Osobám mladším 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělých osob. Odpovědnost za osoby 

mladší 15 let nesou v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad 

nezletilým návštěvníkem dohled. 

3. Do areálu a lesa je zakázáno vnášet skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože a další předměty, které by 

mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. 

4. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly. 

5. Každý návštěvník akce je povinen respektovat pokyny pořadatele. 

6. Po zakoupení vstupenky dostáváte od pořadatele identifikační pásku na ruku, se kterou bude možný 

vstup do lesa, tj. na „pohádkovou trasu“ a do prostor, ve kterých probíhají doprovodné aktivity.  V 

případě ztráty pásky již nebude vstup umožněn. V případě, že se na trase nachází osoba bez 

identifikační pásky na ruce, bude dotyčná osoba vyvedena. Je nutné mít toto označení na ruce po celou 

dobu účasti akce. 

7. Vstoupit do lesa, tj. na „pohádkovou trasu“ je možné ve středu 8.5.2019 v čase od 8.30 hod. do 13.00 

hod. 

8. Děti do 3 let mají vstup na akci zdarma. Vstup na akci mají zdarma i osoby ZTP/P, avšak jejích doprovod 

si hradí vstupné v plné výši. 

9. Pořizovat audio a videozáznamy v prostorech areálu a pohádkové trasy pro komerční účely mohou 

návštěvníci akce pouze po předchozí písemné dohodě s pořadatelem. V ostatních případech platí pro 

návštěvníky akce zákaz pořizování uvedených záznamů pro komerční účely. 

10. Vstupem do areálu a na pohádkovou trasu návštěvník souhlasí s pořizováním filmového, video a 

televizního záznamu (na kterém může být návštěvník zaznamenán) doprovodných hudebních 

vystoupení a atmosféry akce pro reportážní a novinářské účely. Návštěvník zaznamenaný na dokument 

může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady. Zveřejňovány budou pouze 

dokumenty vhodného charakteru, které nezachycují návštěvníky nedůstojným způsobem, přičemž 

každá osoba zaznamenána na zveřejněném dokumentu má právo vznést námitku proti zveřejnění 

(námitka ovšem musí být náležitě odůvodněná).  

11. Padělání vstupenek / identifikačních pásek na ruku je nepřípustné a trestá se podle zákona. 

12. Pro osoby mladší 18 let platí přísný zákaz konzumace alkoholu. 

13. Silně podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní účastníky a také osoby, jež svým jednáním 

porušují pokyny Organizačního řádu, pořadatelů a pořádkové služby budou z areálu vyvedeny bez 

nároku na vrácení vstupného. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby. 

14. Organizátor akce si vyhrazuje právo neumožnit vstup na akci osobám, které veřejně zastávají xenofobní 

či rasistické názory.         



15. Do areálu a na trasu akce je přísně zakázáno vodit psy či jiná zvířata! Toto neplatí pro asistenční a 

slepecké psy. 

16. Zakoupením vstupenky – identifikační pásky na ruku a vstupem do areálu návštěvník bezvýhradně 

souhlasí s organizačním řádem a pokyny pro návštěvníky akce. 

17. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu celé akce. 

18. Pořadatel není povinen vracet zaplacené vstupné či vyměnit vstupenky.  

19. Tento Organizační řád je po celou dobu trvání akce k dispozici na webové stránce akce 

www.pohadkovakaminka.cz a při vstupní bráně do areálu. 

 

V Kroměříži 1. března 2019 

 

http://www.pohadkovakaminka.cz/

