Mohelnický dostavník®
Všeobecné podmínky pořadatele pro návštěvníky festivalu:
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Návštěvník festivalu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
V prostorách, v nichž se festival koná, může být zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových,
fotografických či videozáznamů a to i pro soukromou potřebu
Návštěvník festivalu musí respektovat pokyny pořadatelů a členů požární hlídky.
Do hlediště je zakázáno vnášet hořlaviny, nebezpečné předměty, skleněné nádoby, pyrotechnické
předměty, zbraně libovolného druhu a manipulovat zde s otevřeným ohněm.
Do areálu je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.
Podnapilí nebo osoby pod vlivem omamných látek nebudou vpuštěny do areálu festivalu.
Návštěvník, který svým chováním narušuje program, může být pořadateli vyveden z areálu bez nároku
na vrácení vstupného.
Pořadatel festivalu doporučuje návštěvníkům vzít do úvahy případnou nepřízeň počasí při volbě
oblečení.
Zaplacením vstupného návštěvník festivalu uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy
nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní
prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez
peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
Diváci jsou povinni nosit vstupenku viditelně - u východu z jednotlivých scén budou vstupenky
kontrolovány.
Vstupenka je považována za neplatnou v případě, že jsou poškozeny její ochranné prvky.
Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo změnit obsazení festivalu. Změny v programu jsou vyhrazeny.
Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.
Padělání vstupenek je nepřípustné a je trestné.

Vstupenky lze získat následujícím způsobem:
•
•

V rámci soutěží různých radií (Rádio Proglas, ČR Olomouc, Rádio Haná, Rádio Lumen, Country Rádio)
Na pokladnách festivalu před začátkem festivalu v místě jeho konání (Bouzov, areál městských sadů v
Mohelnici).

INFORMACE PRO TRAMPSKÉ OSADY
Pokud Vaše osada hodlá navštívit náš Mohelnický dostavník®, tak šerif osady nebo jeho zástupce může
získat zlevněnou permanentku na celý festival (bez Bouzova) za cenu 250 Kč v případě, že ve štábu
Mohelnického dostavníku® odevzdá nejpozději v pátek do 15:15 hod.
Vaši osadní vlajku. Ta bude společně s ostatními osadními vlajkami v pátek v 16:00 hod. slavnostně
umístěna a po dobu celého Mohelnického dostavníku® bude viset nad hlavami účinkujících hlavní scény.
Všechny osadní vlajky pak budou sundány až v neděli ve 12 hod. při závěrečné písni „No to se ví, zase se
sejdem“ (autor Kapitán KID – Jaroslav Velinský).
Doporučujeme, aby trampské osady, které se hodlají zúčastnit Mohelnického dostavníku®, toto nahlásily v
dostatečném předstihu na adresu pořadatele – viz kontakt.

