
Provozní řád festivalu Paseka
• Organizátorem festivalu Paseka (dále jen festival, festivalový areál) je spolek Žasnem, sídlo 74401 Trojanovice 272.
• Festival se koná v areálu dětského lesního klubu Na trojanovské pasece, 74401 Trojanovice 19 E.

• Areál je pro veřejnost otevřen v sobotu od 11:30.
• Areál je pro veřejnost uzavřen v neděli ve 2.30
• Bezbariérový přístup - areál festivalu není bezbariérový.

• Vstupné je dobrovolné
• Vstupem do areálu v době konání festivalu dává návštěvník bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke 

zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.
• Vstupem do areálu v době konání festivalu vyjadřuje návštěvník festivalu souhlas s tímto provozním řádem.
• Do areálu je přísně zakázáno vnášení omamných, psychotropních a návykových látek, vodních dýmek, jakýchkoli zbraní, py-

rotechniky, skleněných lahví a ostatních nebezpečných předmětů. Do areálu též není povoleno vnášet větší množství vlastního 
jídla a nápojů.

• Psi a jiná zvířata mají do areálu povolen přístup pouze na vodítku a je zakázáno je přivazovat a nechávat bez dozoru majitele.
• Ve festivalovém areálu je zakázáno rozdělávání otevřeného ohně.
• Za dítě zodpovídá v místě akce jeho doprovod. Dětská zóna není v místě akce k dispozici.

• Pořádek a organizaci v místě akce zajišťuje pořadatelská služba. Zástupci této služby budou označeni
• Návštěvník akce je povinen se v místě akce řídit pokyny pořadatelské služby.
• Pořadatelé a bezpečnostní služba je na festivalu na ochranu návštěvníků, jakož i na ochranu festivalových prostor a festivalové-

ho zařízení. Mezi pravomoci pořadatelů a bezpečnostní služby (pracovníci jsou viditelně označeni) patří mimo jiné následující 
činnosti: dohled nad dodržováním provozního řádu, provádění namátkových kontrol (kontrola zákazu vnášení nebezpečných 
a nepovolených předmětů). V případě porušení provozního řádu, neakceptování pokynů pořadatelů, ohrožování ostatních 
návštěvníků má bezpečnostní služba právo návštěvníka z areálu vykázat.

• V případě, že jste svědky agresivního chování, nebezpečné situace, vandalismu či jiných nežádoucích projevů, prosíme, vyhle-
dejte a ihned kontaktujte pracovníka pořadatelské nebo bezpečnostní služby festivalu.

• Na festivalu je k dispozici první pomoc se zdravotním personálem.
• Ve festivalovém areálu jsou k dispozici mobilní toalety. Dodržujte hygienická pravidla, použijte tato WC a udržujte v těchto 

prostorech pořádek.
• V areálu je k dispozici pouze užitková voda.

• Stanové městečko se nachází v přímé blízkosti areálu a je zdarma. Kapacita je omezená. Ve stanovém městečku je zakázáno 
zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně jakékoli zábavné pyrotechniky. Veškeré 
odpadky prosím vyhazujte do nádob k tomu určených. Do stanového městečka je zakázáno zajíždět s motorovými vozidly. 
Pořadatel nenese odpovědnost za odložené věci ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech 
cenné věci v době vaší nepřítomnosti. Rezervace vybraného místa pro stan není možná.

• Přímo v areálu je vyhrazeno parkování pouze pro kapely a organizátory. K parkování je možno použít omezený počet parkova-
cích míst, tato místa jsou označena. Přijíždějící návštěvníci jsou povinni respektovat pořadatelskou službu a dodržovat platné 
předpisy o silničním provozu. Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst, se prosím chovejte při parkování ohleduplně 
k sobě i našim sousedům.

• V areálu je zakázán prodej jakéhokoli druhu i jiné komerční aktivity bez vědomí a předchozího souhlasu organizátora.
• Používání amatérských i profesionálních fotoaparátů je na festivalu povoleno.
• V prostoru festivalového areálu je možnost zakoupení občerstvení (teplá i studená jídla a nápoje), včetně vegánského.

• Změna programu či zrušení akce jsou vyhrazeny.
• Veškeré aktuální informace o akci najdete na www.facebook.com/festivalpaseka nebo na http://festival.klubnapasece.cz


