Provozní řád akce
Spolek Jokes&Games, Šumperk; Komenského 810/9, Šumperk; IČO: 05164311
Účastí na akci (na jakémkoliv stanovišti v rámci akce) je zúčastněná osoba (dále jen
„účastník“) povinna akceptovat a dodržovat následující pravidla akce:
1. Účastník je povinen dodržovat pokyny oprávněných pracovníků – organizátorů
jednotlivých aktivit či hlavního organizátora akce.
2. Účastníci jsou povinni se po celou dobu účasti na akci chovat tak, aby záměrně
neohrozili zdraví sebe ani nikoho jiného. Popř. dbají zvýšené opatrnosti při
přesunech mezi jednotlivými stanovišti. Organizátor nenese zodpovědnost za škody
vzniklé úmyslným zaviněním nebo nedbalostí účastníka, ani za jakékoliv jiné újmy.
3. Dětem do 15 let věku je účast povolena pouze v doprovodu dospělých osob.
Dospělá osoba (jako doprovod) je povinna dohlížet na chování dítěte (dětí).
4. Hromadné dětské účasti jsou povoleny s doprovodem dospělého, který je
zodpovědný za chování i bezpečnost dětí, které doprovázejí.
5. Organizátoři akce mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné v zájmu zajištění
bezpečnosti a ochrany účastníků i majetku (rekvizit na stanovištích apod.).
6. Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy
nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho
přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv
technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku
účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník
souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na
náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.
7. Pořadatel si vyhrazuje právo zamezit účast těm, kteří jsou pod vlivem alkoholu či
omamných nebo psychotropních látek, či svým zjevným záměrným konáním
omezují průběh akce a to jak vůči pořadateli tak i účastníkovi.
8. V případě evakuace je návštěvník povinen dodržovat obecně platná bezpečnostní
pravidla a řídit se pokyny organizátorů akce.
9. Za vlastní věci si účastníci zodpovídají sami. Organizátor neručí za ztracené či
odcizené věci účastníků.
10. Účastníci jsou povinni hlásit veškerá utrpěná zranění organizátorovi.
11. Osobní údaje získané během akce podléhají zákonu č.101/2000 Sb., o zpracování
osobních údajů a bude s nimi dle této legislativní úpravy nakládáno.
12. Účastníci vstupem na prostranství, kde se akce koná, souhlasí s výše uvedenými
body.
Provozní řád v tomto znění nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2016
V Šumperku dne 30. 6. 2016
Svatopluk Špelda
předseda spolku

