VŠEOBECNÉ PODMIENKY AMFITEÁTER AGROKOMPLEX
USPORIADATEĽ: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p., Nitra
Zaplatené vstupné na koncert sa nevracia, vstupenka je neprenosná a nevymieňa sa. Je
platná len s kontrolným ústrižkom. Vstupenka na koncert bude návštevníkovi pri vstupe do
areálu amfiteátra zamenená za náramok - osobná a individuálna identifikácia návštevníka
nahrádzajúca návštevníkom zakúpenú vstupenku na koncert.
V prípade zrušenia koncertu usporiadateľ oznámi náhradný termín konania koncertu, alebo
spôsob vrátenia vstupného najneskôr do 10 dní. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu
programu.
Návštevníci zakúpením vstupenky súhlasia, že usporiadateľ nezodpovedá za škody
spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, nezodpovedá taktiež za škody spôsobené
neodvrátiteľnými udalosťami. Neodvrátiteľnými udalosťami sa rozumie najmä vyššia moc,
zásahy štátu alebo iných príslušných autorít, počasie, poruchy spojových služieb, technické
závady realizácie, nedostatok elektrickej energie, dodržiavanie zákonných predpisov alebo
licenčných podmienok zo strany tretích osôb, vrátane dodržiavania zákonných povinností,
akými je poskytovanie informácií verejnosti.
Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné ohrozenie návštevníkov, ktorých zdravotný
stav by mohol byť negatívne ovplyvnený svetelnými a zvukovými efektmi použitými počas
koncertu. Návštevníci zakúpením vstupenky berú na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá
za poškodenie, stratu alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov.
Návštevníci berú na vedomie, že v prípade porušenia akéhokoľvek zákazu uvedeného v
týchto podmienkach a/alebo v prevádzkovom poriadku miesta konania koncertu a/alebo v
prípade nedodržania akýchkoľvek pokynov usporiadateľa alebo usporiadateľom poverenou
treťou osobou, sú usporiadateľ a/alebo osoby poverené usporiadateľom oprávnení vyviesť
takýchto návštevníkov z areálu amfiteátra, odobrať im koncertový náramok a zabrániť ich
ďalšiemu vstupu na koncert.
Zakúpením vstupenky ako aj jej predložením pri vstupe vyjadruje držiteľ danej vstupenky
súhlas s týmito všeobecnými podmienkami usporiadateľa koncertu a s prevádzkovým
poriadkom miesta konania koncertu, pokynov usporiadateľa a podmienkami, ktoré s ním
súvisia. Prevádzkový poriadok je k dispozícii u usporiadateľa koncertu a na
www.agrokomplex.sk. Zároveň sa návštevníci zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať
všetky platné právne predpisy SR.
VSTUPNÉ :
Koncertný náramok obdrží po preukázaní sa platnou vstupenkou každý návštevník, tento mu
bude založený na zápästie. Koncertným náramkom je potrebné sa preukázať pri
vstupe/výstupe z areálu amfiteátra a pri vyzvaní v jeho priestoroch. Koncertný náramok
sa považuje za ceninu, pri strate alebo poškodení sa stáva neplatným a opätovný vstup bez
neho nie je možný. Návštevníci bez náramku budú vyvedení z areálu amfiteátra. Koncertný
náramok je nutné mať na zápästí po celú dobu trvania koncertu. Za stratu, poškodenie,

prípadne krádež náramku je zodpovedný výlučne návštevník. Náramok, ktorý je akokoľvek
poškodený alebo upravovaný neplatný je. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyviesť
návštevníka z areálu ihneď po zistení, že koncertný náramok je akokoľvek upravovaný.
Vstupenka a rozsah práv s ňou spojených vychádza zo zverejneného cenníka usporiadateľa.
Vstupenka a koncertný náramok sú ceniny, ktorých falšovanie sa považuje za trestný čin v
zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Znehodnotené alebo dodatočne upravované vstupenky alebo koncertné náramky sú
neplatné.
Usporiadatelia alebo ním poverené osoby si vyhradzujú právo vykázať z areálu nevhodne sa
správajúce osoby a odobrať im koncertný náramok, a to bez nároku na vrátenie vstupného
resp. bez nároku na vrátenie ceny vstupenky.
PARKOVANIE :
Parkovanie áut je povolené len na vyhradených miestach. Tieto priestory nie sú strážené.
Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú krádež alebo poškodenie automobilov a predmetov v
nich odložených.
PRVÁ POMOC :
V areáli amfiteátra má svoje stanovisko služba prvej pomoci (ďalej aj ako „SPP“). Stanovisko
SPP bude viditeľne označené. V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií, úrazov a
ochorení je možné SPP bezodkladne vyhľadať. Nie je povolené zneužívať služby SPP v
neodôvodnených prípadoch.
SBS :
Návštevníci súhlasia s vykonaním bezpečnostnej prehliadky strážnou službou pri vstupe do
areálu a kedykoľvek v areáli počas trvania koncertu usporiadateľom poverenou osobou
alebo usporiadateľom poverenou súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej aj ako „SBS“).
Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať pokyny usporiadateľa a
usporiadateľom poverenej osoby a SBS a strpieť bezpečnostnú prehliadku a všetky úkony
potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku návštevníkov festivalu. Pracovníci SBS
sú oprávnení zabezpečiť odchod resp. vyvedenie návštevníkov festivalu a/alebo vynesenie
ich majetku zo stanového mestečka a/alebo z areálu festivalu primeranými prostriedkami v
prípade, ak návštevníci neuposlúchnu pokyny uvedené v týchto podmienkach resp. pokyny
pracovníkov SBS a/alebo iných osôb poverených usporiadateľom.
ZÁKAZY :
- zákaz vnášania plechoviek
- zákaz vnášania pyrotechnických predmetov, výbušnín a horľavín a ich používania
- zákaz vnášania omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov
- zákaz vnášania zbraní akéhokoľvek druhu alebo vnášania nožov, predmetov ohrozujúcich

bezpečnosť a zdravie iných účastníkov koncertu
- zákaz vnášania fotoaparátov a zhotovovania fotografií z a počas vystúpení interpretov
- zákaz vnášania ostrých predmetov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných
účastníkov koncertu
- zákaz vnášania sklenených nádob a fliaš
- zákaz vnášania audiovizuálnych nahrávačov
- zákaz zhotovovania fotografií z vystúpení interpretov
- zákaz používania blesku pri fotení počas koncertov
- zákaz vstupu do areálu amfiteátra so psom
- zákaz vnášania akýchkoľvek alkoholických a nealkoholických nápojov
- zákaz vstupu na pódium, zákaz skákania z pódia, zákaz vstupu na miesta, na ktoré je vstup
povolený len pre určené osoby
- zákaz vstupu na miesta a do objektov ohradených oplotením alebo inými zábranami
- zákaz predaja akéhokoľvek tovaru bez písomného súhlasu alebo povolenia usporiadateľa
- zákaz akéhokoľvek iného konania, ktoré by mohlo spôsobiť akúkoľvek škodu alebo ujmu
iným návštevníkom, usporiadateľovi, iným osobám prítomným v areáli amfiteátra
ALKOHOL A DROGY :
Osoby mladšie ako 18 rokov majú prísny zákaz požívať akékoľvek alkoholické nápoje alebo
iné návykové látky.

