NÁVŠTEVNÝ PORIADOK AKCIE FESTIVAL PARNÝCH LOKOMOTÍV
„STEAM 52“
KONANÝ V DŇOCH 17.9.2021-18.9.2021 V AREÁLI DEPA
TRENČIANSKA TEPLÁ
Základné ustanovenia
STEAM STORY AGENCY, s.r.o. - organizačná zložka, zo sídlom Révová
25, 811 02 Bratislava, IČO: 53174526,
PRIEVIDZSKÝ PAROSTROJNÝ SPOLOK zo sídlom Bojnická cesta 2, 971
01 Prievidza , IČO: 42014565 a
SPOLOČNOSŤ POVAŽSKEJ DRÁHY ŽILINA zo sídlom Kysucká cesta 1,
Rušňové depo, 011 41 Žilina
ako organizátori festivalu parných lokomotív „STEAM 52“ (ďalej iba festival)
vydávajú tento návštevný poriadok s odkazom na povinnosť, ktorú im v tomto
smere ukladá zákon.
Návštevný poriadok určuje záväzné pravidla správania sa všetkých osôb,
ktoré vstupujú do areálu festivalu, ktorý je tvorený:
•

•

•

•

vymedzeným oploteným priestorom pre výstavu, občerstvenia a doplnkový
predaj určeným pre návštevníkov,
vymedzeným oploteným priestorom určeným pre pozvaných hostí, obsluhu
vozidiel
vymedzeným oploteným priestorom určeným pre technické zázemie
organizátora,
priľahlými komunikáciami a obslužnými plochami, a ktoré sú v správe
organizátorov festivalu (ďalej len Areál festivalu).
Organizačné opatrenia
Organizátor určil, že festival sa koná v režime OTP aktuálne platného
Covidového automatu v Slovenskej Republike.
Vstupovať a pobývať v areáli festivalu môžu návštevníci iba na základe
predloženej vstupenky spolu s predložením platného dokladu preukazujúceho
splnenie podmienky režimu OTP covid automatu na území SR, oprávňujúca
ich na vstup na akciu, pričom pri prvom vstupe do areálu je návštevník na
základe predloženej vstupenky označený bezpečnostnou službou príslušným
identifikačným pásikom.
Vstupovať do areálu je možné iba v miestach k tomu určených.

Na požiadanie bezpečnostnou služby je návštevník festivalu povinný sa
kedykoľvek preukázať riadne nasadenou identifikačnou páskou. Návštevník,
ktorý riadne nepreukáže svoje oprávnenie k pobytu vo festivalovom areáli je
povinný bezodkladne opustiť oplotené priestory areálu festivalu. V opačnom
prípade berie na vedomie, že bude z týchto priestorov vyvedený
bezpečnostnou službou.
Identifikačná páska je neprenosná, pri poškodení či bez priloženej vstupenky
je neplatná.
Organizátori festivalu si vyhradzujú právo bez náhrady vstupného odoprieť
vstup nebo vyviesť každú osobu, ktorej jednanie bude v rozpore s právnymi
predpismi, nariadeniami covid automatu platnými v dobe konania festivalu, s
týmto návštevným poriadkom prípadne ďalšími predpismi organizátora
upravujúcimi prevádzku festivalu, ďalej každú osobu, ktorá neuposlúchne
pokyny bezpečnostnej služby alebo pracovníkov požiarneho dozoru a taktiež
i osobu, ktorá obťažuje ostatných návštevníkov, robí výtržnosti alebo ničí
majetok.
Každý návštevník vstupujúci do areálu festivalu súhlasí s tím, aby bola
prevedená zo strany bezpečnostnej služby osobná kontrola a súčasne i
kontrola im vnášaných batožín. Odmietnutie tejto kontroly môže byť
dôvodom k odopreniu vstupu do festivalového areálu.
Za osobné veci návštevníkov organizátori neručia.
Za maloletých návštevníkov zodpovedajú ich zákonní zástupcovia, prípadne
osoby vykonávajúce nad maloletým dohľad.
Každá osoba vstupujúca do areálu festivalu súhlasí bez ďalšieho
upozornenia s bezplatným využitím svojho obrazu nebo podobizne ako
súčasti akéhokoľvek obrazového záznamu, prenosu či reprodukcie pre
komerčné a propagačné účely v rámci zobrazenia celej alebo časti akcie a v
súvislosti s festivalom, usporiadateľmi a ich partnermi.
Povinnosti návštevníkov festivalu
Každý návštevník je povinný dodržiavať platné nariadenia vyhlášky č. 241
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných
podujatí – najmä poskytnúť pravdivé kontaktné údaje a to na účely
epidemiologického vyšetrovania pri vstupe do areálu festivalu v prípade, že
ich zber je nariadený aktuálne platnou vyhláškou č. 241 Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky.
Každý návštevník je povinný sa chovať v areáli festivalu tak, aby svojim
jednaním neohrozoval bezpečnosť iných osôb a ich majetku, nespôsoboval
škodu na majetku umiestneného v jeho priestoroch.

Každý návštevník je povinný sa chovať tak, aby svojim jednaním
neobmedzoval či neobťažoval iné osoby nad mieru odpovedajúcu
okolnostiam prebiehajúcej akcie.
Každý návštevník je povinný dodržiavať príkazy a pokyny bezpečnostnej
služby, pracovníkov požiarneho dozoru a prítomnej zdravotní služby apod.
Zákazy
Bez písomného povolenia organizátora je v celom areáli festivalu prísne
zakázané:
•
•

•

manipulovať s otvoreným ohňom,
predávať alebo poskytovať tovar a služby, vykonávať sprostredkovanie,
reklamu, apod.,
vytvárať prostredníctvom akýchkoľvek technologických zariadení zvukové či
obrazové záznamy prebiehajúcej akcie. Výnimku tvoria plne automatické
neprofesionálne fotoaparáty a mobilné telefóny.
V celom areálu festivalu (tj. vrátane obslužných plôch ) je zakázané:

•

•
•
•

•
•

•

•

•

nosiť zbrane akéhokoľvek druhu, ako aj predmety, ktoré je možné ako zbraň
použiť (nožničky, akékoľvek sklenené nádoby vrátanie fliaš, pyrotechniky
atď.),
užívať drogy a iné psychotropné látky,
prinášať natlakované nádoby, horľaviny a iné nebezpečné materiály,
vstupovať do miest, ktoré nie sú určené pre návštevníkov, vrátane vstupovať
a vystupovať na vystavené exponáty
prinášať a používať pyrotechniku,
ničiť technické zariadenia, vystavené exponáty, vybavenie stánkov a
sanitárne zariadenia,
poškodzovať bezpečnostné zariadenia, vyraďovať ich z činnosti alebo
akokoľvek s nimi manipulovať
popisovať, olepovať alebo pomaľovávať exponáty, zariadenia a vybavenie
areálu,
odhadzovať odpadky mimo miesta k tomu určené,
Vo vymedzenom oplotenom priestore je ďalej zakázané:

•

vchádzať s dopravnými prostriedkami, bicyklami, kolobežkami, na
kolesových korčuliach apod.
Odporučenie: Pre psy a iné domáce zvieratá je množstvo ľudí na festivale a
hluk veľmi stresujúci. Nechajte ich ak je to možné prosím doma! Psy majú

na náš festival vstup povolený iba na vôdzke a s košíkom! V niektorých
prípadoch však môže byť vstup odoprený.
Ochrana zdravia a bezpečnosť
Dohľad a dozor nad zabezpečením bezpečnosti osôb a majetku, ako aj
dohľad nad dodržiavaním príslušných právnych a iných predpisov, vrátane
tohoto návštevného poriadku, pripadá pracovníkom bezpečnostní služby a
pracovníkom požiarneho dozoru.
Bezpečnostná služba a pracovníci požiarneho dozoru sú oprávnení vydávať
záväzné pokyny k bezproblémovému priebehu akcie v rozsahu svojich
kompetencií.
Zdravotnícka asistencia prítomná v oplotenom priestore pre akciu,
občerstvenie a doplnkový predaj určený pre návštevníkov poskytuje iba
základné a akútne ošetrenie. Podľa potreby sprostredkuje prevoz zraneného
do najbližšieho nemocničného zariadenia alebo na miesto, kde bude
predaný do opatery zdravotníckej záchrannej služby.
Návštevníci sú povinní uposlúchnuť pokyny a príkazy vyššie uvedených
osôb a rešpektovať bezpečnostné označenie a informační tabule
umiestnené v areáli festivalu.
Linky tiesňového volania v prípade núdze:
112 – Jednotné európske číslo tiesňového volania (SOS)
158 – Polícia
150 – Hasiči
155 – Zdravotnícka záchranná služba
V prípade núdze sa obráťte na ktoréhokoľvek pracovníka organizátora.
Zodpovednosť za škody a dôsledky porušenia návštevného poriadku
Vstupom do areálu festivalu návštevník súhlasí s týmto návštevným
poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať.
Každý návštevník vstupuje a zdržiava sa v areáli festivalu na vlastné
nebezpečie. Organizátori zodpovedajú iba za škody na zdraví či majetku
spôsobené úmyselným nebo hrubo nedbalým chovaním jeho zamestnancov
či osôb v obdobnom pomere.
Za poranenie a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou,
zanedbaním svojich povinností a nedodržaním návštevného poriadku alebo
pokynov poverených osôb organizátora nenesú organizátori akcie
zodpovednosť.

Akákoľvek aktívna účasť alebo zapojenie sa návštevníka do prezentácie je
na jeho vlastné nebezpečie. Za prípadnú ujmu návštevníka vzniknutou pri
tejto činnosti nenesú organizátori zodpovednosť.
Náhrada všetkých škôd spôsobených návštevníkom bude vymáhaná v
súlade s príslušnými právnymi predpismi, a to vrátane ušlého zisku (napr. v
dôsledku udelenia pokuty zo strany štátnych orgánov, zrušenia akcie apod.).
Ostatné záležitosti vyslovene neupravené týmto návštevným poriadkom sa
riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Ing. Lukáš Benda
konateľ
Steam Story Agency s.r.o.

