Areál podujatia
Areál podujatia tvoria vnútorné priestory Zvolenského zámku, priestory čajovne Čarovňa
stage.
Nepovolené predmety
Do areálu podujatia je prísne zakázané vnášať zbrane, pyrotechnické predmety, sklenené
fľaše a poháre, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky a
horľaviny.
Nápoje
Platí zákaz vnášať alkoholické a nealkoholické nápoje do areálu podujatia.
Identifikácia návštevníkov
Na označenie návštevníkov podujatia budú použité odolné identifikačné náramky, ktoré im
budú nasadené organizátormi podujatia výmenou za platný lístok z predpredaja, alebo po
zaplatení vstupného na mieste. Týmto identifikačným náramkom je potrebné sa preukázať pri
vstupe do areálu podujatia a taktiež pri vyzvaní (organizátorom alebo bezpečnostnou službou)
v týchto priestoroch. Návštevníci bez náramku budú vyvedení z areálu podujatia bez nároku
na vrátenie vstupného. Za stratu, poškodenie, prípadne krádež náramku je zodpovedný
návštevník.
Vyhradené priestory
Účinkujúci a VIP hostia sú označení identifikačnými náramkami odlišnej farby. V priestoroch
Zvolenského zámku budú vyhradené zóny pre tieto osoby (VIP Zóna, Priestor vyhradený pre
účinkujúcich a organizátorov). Do týchto priestorov je zakázaný vstup ostatným
návštevníkom.
Kultúrna pamiatka
Zvolenský zámok je národná kultúrna pamiatka v ktorej sa nachádzajú rôzne umelecké diela,
ktoré majú svoj vek a vysokú umeleckú hodnotu. Veríme, že sa k týmto priestorom
a umeleckým dielam budete správať s úctou a s rešpektom. Preto Vás prosíme, aby ste sa
neopierali resp. nesadali si sochy na prednom nádvorí a taktiež nepoužívali tieto umelecké
diela ako stoly.
Záchranka
Na podujatí sa nachádza aj nepretržitá profesionálna záchranná služba. Je umiestnená pri
vstupe do areálu zámku po ľavej ruke (vedľa vrátnice). V prípade úrazu i v prípade
podozrenia na zdravotné problémy (kohokoľvek) kontaktujte prosím zdravotníkov,
organizátorov alebo bezpečnostnú službu.
Fotografovanie, filmovanie, zvukové záznamy
S každou zakúpenou vstupenkou návštevník súhlasí s tým, aby fotografie, filmovanie alebo
iný záznam jeho osoby z podujatia boli použité pre propagovanie a promovanie podujatia v
budúcnosti. Zhotovovanie zvukových a filmových záznamov je povolené avšak len pre
súkromné účely.

Trvanie akcie
Začiatok podujatia je dňa 16.7.2010 o 21:00. Koniec akcie je dňa 17.7.2010 o 6:00. Po tomto
čase sa uzatvára areál podujatia, preto sú návštevníci povinní opustiť priestory podujatia.
V areáli bude umožnené zotrvať len organizátorom.
Počasie
Podujatie sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof.
Odpad
Na odpad budú v areáli rozmiestnené smetné koše. Prosíme Vás, aby ste odpad zahadzovali
do týchto košov a tým si sami spríjemnili čas strávený na podujatí Download open air.
Toalety
Na podujatí sa nachádzajú prenosné aj pevné sociálne zariadenia. Prenosné sú umiestnené na
prednom nádvorí zámku. Pevné toalety sa nachádzajú na vnútornom nádvorí zámku (po
vstupe na nádvorie zabočiť doprava a rovno), kde sa nachádza aj pitná voda. Nakoľko sa tu
nachádza nepretržitá služba, ktorá sa stará o poriadok a čistotu na týchto toaletách sú tieto
toalety za poplatok (0,15 €).
Bezpečnostná služba, organizátor
Bezpečnostná služba a organizátor sa podieľa na udržiavaní všeobecného poriadku v areáli
podujatia a blízkeho okolia. Bezpečnostná služba chráni účinkujúcich, návštevníkov,
organizátorov, národnú kultúrnu pamiatku a zariadenie podujatia pred poškodením. Na to sú
jej udelené zo strany organizátora všetky potrebné právomoci.
•
•
•
•

Bezpečnostná služba a organizátor má právo a povinnosti na:
Kontrolu identifikačných náramkov kdekoľvek v priestoroch podujatia;
V prípade podozrenia z porušenia pravidiel na osobnú prehliadku pri vstupe do areálu
na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov;
Vyvedenie z areálu pri porušení pravidiel tu uvedených;
Poskytnutie pomoci a informácii v prípade akýchkoľvek problémov týkajúcich sa
bezpečnosti a zdravia.
So zakúpením lístka sa návštevník zaväzuje dodržiavať pravidlá tu uvedené.

