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1. Pobyt a vstup do Areálu Letního kina Ústí nad Labem (dále jen Areál) v průběhu konání Radiofestu (dále jen Akce) je podmíněn vyhověním zákonům, vyhláškám
dalším podzákonným normám a interním předpisům Areálu (dále jen Předpisy). Zakoupením vstupenky a stejně tak i jejím předložením u vstupu vyjadřuje držitel
vstupenky souhlas s Návštěvním řádem, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou. Vstup do Areálu je na vlastní riziko držitele vstupenky.
2. Držitel vstupenky je povinen ji na požádání pořadatele ukázat ke kontrole. Dítě v kočárku s dospělou platící osobou má vstup na Akci zdarma, všechny ostatní
skupiny návštěvníků pouze s platnou vstupenkou. Opětovný návrat do Areálu je možný pouze s vrácenkou, kterou je návštěvník povinen vyzvednou si u vchodu při
opouštění Areálu.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví Předpisům, Návštěvnímu řádu, pokynům pořadatele nebo podmínkám
uvedeným u vstupu, nebo jejíž chování shledá nepřístojným, a to bez náhrady nominální ceny vstupenky. Každý držitel vstupenky pod vlivem alkoholu nebo drog
bude vyveden z Areálu bez náhrady nominální ceny vstupenky. V případě zranění jakékoli osoby je držitel vstupenky povinen uvědomit o tom pořadatele. Pořadatel
nezodpovídají za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných.
4. Držitel vstupenky souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost všech návštěvníků Akce. Do Areálu není
dovoleno vnášet vlastní občerstvení. U vstupu je prováděna kontrola a účastník s vlastním občerstvením nebude do Areálu vpuštěn. V Areálu není prostor pro
odložení věcí návštěvníků Akce.
5. Do Areálu není dovoleno vnášet drogy, politické a reklamní materiály, toxické a jiné omamné látky, zavazadla větších rozměrů, zbraně a jiné nebezpečné předměty.
Do Areálu je zákaz vstupu se psy. U vstupu je prováděna bezpečností kontrola. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět tělesné prohlídky, jak u vchodu, tak v
prostorách Areálu. Návštěvník akce musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby. V Areálu je přísný zákaz rozdávání či vylepování komerčních tiskovin.
6. V rámci GDPR zákona o ochraně osobních údajů se audiovizuální a fotografické záznamy návštěvníků Akce řídí samostatnými podrobnými informacemi
zveřejněnými na informačních tabulích u vstupu do Areálu.
7. Vstupenka platí jen pro uvedený den a místo konání a opravňuje k jednomu vstupu. V případě uplynutí platnosti vstupenky, jejího poškození, zničení, ztráty nebo
krádeže nelze vstupenku vyměnit ani nahradit její hodnotu ani poskytnout jinou kompenzaci. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného
souhlasu pořadatele způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup do Areálu bez náhrady její nominální cenu nebo jiné kompenzace. Bez
výslovného písemného souhlasu pořadatele nesmí kupující nebo držitel vstupenky s touto nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a
spotřebitelských loterií) kupujícího nebo držitele vstupenky či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční účely nebo jiné účely, a to ani s její významnou
částí. Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Pořadatel odepře vstup všem držitelům takových vstupenek.
8. Zaplacené vstupenky se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena.
Datum a čas Akce může být změněn, a v takovém případě bude na změnu veřejně upozorněno.

