
Všeobecné smluvní podmínky festivalu 
 
Vstup do areálu OC Plzeň Plaza na festival humoru Komedy fest 2019 je pro 
diváky festivalu umožněn 1.6.2019 od 12.00 do 22.30 hodin. Pro vstup do 
areálu se je třeba prokázat platnou vstupenkou. Akceptovány budou pouze 
platné vstupenky Plzeňská vstupenka, Měšťanský beseda Go Out, Ticket art a 
Ticket streem. Zakoupením vstupenky nevzniká nárok na konkrétní místo k 
sezení. Do VIP zóny je umožněn vstup pouze divákům s VIP vstupenkou. Platí 
přísný zákaz vstupu všech diváků do celého prostoru back stage. 
V případě duplicitní vstupenky bude umožněn vstup pouze prvnímu z 
návštěvníků, který vstupenku předloží. Při vstupu do areálu budou diváci 
označeni identifikační páskou, která umožňuje zpětný vstup do areálu po jeho 
opuštění v průběhu konání akce. Bez platné, identifikační pásky nebude 
zpětný vstup umožněn. Poškozené identifikační pásky nebudou akceptovány. 
Jediný vstup na festival se nachází v nultém patře Obchodního centra OC 
Plzeň Plaza, vedle restaurace Artemis. Po skončení festivalu jsou diváci 
povinni opustit areál. Diváci jsou dále povinni uposlechnout pokynů 
pořadatele a upustit při vyzvání od chování, které se neslučuje s provozním 
řádem festivalu. Při neuposlechnutí pokynů může být divák bez dalšího 
upozornění z areálu vykázán bez nároku na vrácení vstupného. Každý z 
návštěvníku festivalu je povinen uzpůsobit své chování tak, aby nerušil ostatní 
diváky a účinkující a neohrožoval na zdraví a životě sebe ani ostatní diváky a 
účinkující. V případě, že divák způsobí svým chováním škodu, byť z nedbalostí, 
je povinen tuto škodu na vlastní náklady v plné prokazatelné výši 
bezprostředně uhradit. 
Do areálu platí zákaz stupu se zbraněmi, zvířaty, omamnými a psychotropními 
látkami a v podnapilém stavu. Do areálu je zakázáno vnášet vlastní potraviny 
a nápoje. Rodiče zodpovídají v plném rozsahu za své děti. Pořadatel si 
vyhrazuje právo změny programu festivalu. Nárok na vrácení vstupného 
vzniká divákům pouze v případě, pokud by se festival nemohl vzhledem ke 
klimatickým podmínkám konat vůbec. Bude-li z festivalového programu 
odehrána minimálně půl hodiny, nárok na vrácení vstupného zcela zaniká. 
V případě živelné pohromy jsou diváci povinni dbát pokynů pořadatele a 
únikového plánu obchodního centra. Pořadatel festivalu nezodpovídá 
za zaparkovaná vozidla, cennosti a ostatní škody, které vzniknou 
divákovi v nepřímé souvislosti se zaviněním pořadatele. 
Zakoupením vstupenky akceptuje každý divák Všeobecné smluvní 
podmínky festivalu. Uložení Všeobecných podmínek festivalu je u 
vstupu do areálu a na oficiálních webových stránkách festivalu 
 
www.komedyfest.cz. 
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