Provozní řád akce Pivobraní
Festival zlatavého moku, Masarykovo náměstí Nový Jičín
23. 6. 2018
ORGANIZÁTOR / POŘADATEL
Organizátorem festivalu Pivobraní (dále též „festival“, „Pivobraní“, „akce“) je Návštěvnické centrum
Nový Jičín – město klobouků, se sídlem na Masarykově náměstí 45/29, Nový Jičín. Pořadatelem je
Město Nový Jičín se sídlem na Masarykově náměstí 1, Nový Jičín.
POŘADATELSKÁ SLUŽBA
Pořádek a organizaci v místě akce zajišťuje pořadatelská služba. Zástupci této služby budou označeni
zejména identifikačními oděvy a páskami.
Návštěvník akce je povinen se v místě akce řídit pokyny pořadatelské služby.
VSTUPENKY
Vstupné na akci je zdarma. Při vstupu do areálu konání akce vyjadřuje návštěvník souhlas s tímto
provozním řádem.
ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ AKCE
Akce začíná 23. 6. 2018 v 11:00 hodin. Konec akce je stanoven na 24. 6. 2018 v 00:00.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Na akci je zakázáno nosit nože a jiné ostré předměty, pyrotechnické výrobky a jiné nebezpečné a
zdraví ohrožující prostředky. Dále platí zákaz konzumace veškerých drog, tj. zákonem stanovených
omamných a psychotropních látek (jejich seznam je k dispozici v příloze nařízení vlády č. 467/2009
Sb.). Zákaz se nevztahuje na legální "drogy", jako např. tabákové výrobky. Areál akce je monitorován
integrovaným záchranným systémem.
Na festivalu je po celou dobu trvání akce k dispozici zdravotník. Sídlo zdravotníka je ve VIP stanu,
označeném červeným křížem.
Vstup do areálu akce se psy a jinými zvířaty je na vlastní nebezpečí.
Plnou odpovědnost za děti a nezletilé v areálu nese jejich doprovod!
VIP
ID pásky VIP obdrží při vstupu na akci pouze organizátoři akce, vystupující, technický team a hosté.
POŘÁDEK A ČISTOTA
V areálu konání akce udržujte pořádek a čistotu. K dispozici bude několik kontejnerů a nádob na
tříděný odpad.

Veřejné WC se nachází na ulici Úzká, v den konání akce v provozu do 01:00 hodin následujícího dne.
ZÁKAZ PRODEJE
V areálu je přísně zakázán prodej jakéhokoli druhu i jiné komerční aktivity bez vědomí a předchozího
souhlasu organizátora.
GDPR (ochrana osobních údajů)
Na této akci může být pořizována audio, video a foto dokumentace za účelem propagace Města Nový
Jičín, a to zveřejněním na webových stránkách, sociálních sítích, v médiích a v dalších prezentačních
materiálech Města Nový Jičín.
FOTOAPARÁTY
Používání amatérských i profesionálních fotoaparátů je na festivalu povoleno. Vystupující je však
přísně zakázáno fotit s bleskem.
VRATNÉ KELÍMKY
Na všechny čepované nápoje se v areálu používají vratné plastové kelímky. Kauce za jeden kelímek je
50 Kč. Kelímek zakoupíte u libovolného stánku ať už s pivem nebo s občerstvením.
Použité kelímky se dají vyměnit při koupi dalšího nápoje či vrátit u stánku „Výkup kelímků“.
Jednotlivé prodejní stánky výkup kelímků neprovádějí.
ZTRÁTY A NÁLEZY
Veškeré nalezené věci uschováváme v Informačním centru (Laudonův dům, Masarykovo nám. 45/29),
na které se prosím obracejte. Na festival nedoporučujeme nosit cennosti. Nalezené věci (zejména
mobily, peněženky, hodinky apod.), které si nikdo nevyzvedne, budou po skončení festivalu předány
na MěÚ NJ, odbor organizační – ztráty a nálezy, p. Horákové.
PIVNÍ SOUTĚŽ
Jedná se o běh s pivní šerpou. Soutěže se může zúčastnit pouze osoba starší 18 let, soutěž je na
vlastní zodpovědnost.
Soutěžící před soutěží podepisuje „Dotazník osobních údajů“ a „Souhlas se zpracováním osobních
údajů“.
ZMĚNA PROGRAMU A ZRUŠENÍ AKCE
Změna programu či zrušení akce jsou vyhrazeny.
Akce se koná za každého počasí. Akce může být zrušena pouze v případě extrémních povětrnostních
podmínek a živelných pohrom.
Veškeré aktuální informace o akci najdete vždy na www.pivobraninj.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme ty nejlepší zážitky!

