PODMÍNKY ÚČASTI NA FESTIVALU FULL of LIFE
1. Vstupem do areálu či místa konání festivalu FULL of LIFE (dále jen „festival“) je uzavřena mezi účastníkem a
pořadatelem festivalu, Římskokatolickou farností u kostela sv. Vavřince, Brno – Řečkovice, se sídlem
Prumperk 85/3, 621 00 Brno, IČ 64327353, smlouva o účasti na festivalu FULL of LIFE.
2. Účastník se touto smlouvou (vstupem do prostor konání) zavazuje v celém areálu festivalu a na všech
ostatních místech, kde probíhá festival, dodržovat následující Podmínky účasti na festivalu FULL of LIFE.
3. Pro účastníky festivalu platí přísný zákaz:
3.1. vnášení a užívání skleněných nádob, včetně lahví, dále plechovek, hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu,
psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, laserových
ukazovátek, nahrávacích zařízení, filmových kamer a videokamer;
3.2. vnášení vlastního pití (neplatí pro pití určené pro děti);
3.3. rozdělávání otevřeného ohně;
3.4. fotografování veškerých vystoupení profesionálními a poloprofesionálními fotoaparáty;
3.5. pořizování audiozáznamu a videozáznamu veškerých vystoupení;
3.6. vstupu se psy a jinými zvířaty;
3.7. rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného
povolení pořadatele.
4. Pořadatel festivalu je oprávněn:
4.1. při porušení těchto podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na festivalu FULL of LIFE a účastníka
festivalu vyvést pomocí ochranné služby z areálu či místa konání festivalu a nevpustit jej zpět do
areálu;
4.2. dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezvadného průběhu festivalu,
bezpečnosti účastníků a ochrany majetku;
4.3. měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tyto podmínky;
4.4. měnit line-up, vč. účinkujících v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody,
zdravotní stav účinkujících apod.);
4.5. evakuovat areál v případě jakéhokoliv ohrožení zdraví účastníků či majetku pořadatele (např. živelná
katastrofa, teroristický útok apod.), a to bez jakékoliv náhrady škody či ušlého zisku jakéhokoliv
účastníka festivalu.
5. Účastník festivalu se zavazuje:
5.1. udržovat pořádek, nijak neohrožovat zdraví a majetek účastníků, pořadatelů či třetích osob;
5.2. chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat
průběh festivalu;
5.3. dodržovat pravidla a omezení a vyplývající z Provozního řádu areálu bývalého pivovaru v Brně Řečkovicích, v jehož prostorech se festival koná, zejména nevstupovat mimo festivalu vyhrazené
prostory a nepoškozovat vybavení;
5.4. dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy.
6. Účastník festivalu:
6.1. se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost;
6.2. odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí;
6.3. souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv
propagační a jiné účely, a to jakoukoliv formou a bezplatně.
7. Pořadatel festivalu:
7.1. neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná
porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením;
7.2. neodpovídá za škodu či ušlý zisk v případě okolností vylučujících odpovědnost jako jsou např. živelné
pohromy a jiné nepředvídatelné okolnosti (tzv. vyšší moc) nebo hrozba trestné činnosti (např.
teroristického útoku).

