Všeobecné obchodní podmínky
1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
Následující Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vztah společnosti Nexpo system s.r.o.
(dále jen „Pořadatel“) jako pořadatele mezinárodního festivalu The Art of Being Summer Festival
(dále jen „Festival“) a všech osob účastnících se tohoto Festivalu (dále jen „Účastník).
2. Přihlášení
Smluvní vztah mezi Účastníkem a Pořadatelem vzniká zasláním přihlášky na Festival
prostřednictvím
vyplněného
registračního
formuláře
na
stránkách
http://www.artofbeingfestival.cz/ nebo uhrazením zálohy na účet Pořadatele nebo úhradou v
hotovosti před započetím Festivalu dle individuální dispozice zaslané jednotlivým účastníkům emailem, nebude-li dohodnuto jinak.
Přihlášením na Festival Účastník potvrzuje, že je starší 18 let. Přiháška je možná pouze na celou
dobu konání Festivalu, tedy od zahajovacího až po závěrečný ceremoniál.
2. Účast na Festivalu
Cena Festivalového vstupného zahrnuje ubytování a stravu v místě konání Festivalu a vstupenku
na veškeré festivalové hudební produkce ve výši 60Kč. Ubytování a stravu zprostředkuje
Účastníkovi v místě konání Festivalu Pořadatel. Účastník se zavazuje zakoupit vegetariánskou
stravu a využít ubytovací kapacitu, která je Pořadatelem v místě Festivalu zajištěna.
Za kvalitu ubytování, stravy a udržování areálu v čistotě zodpovídá provozovatel centra, kde se
Festival koná.
Účastník se zavazuje v plném rozsahu dodržovat provozní řád centra, ve kterém se Festival koná.
Vstup zvířat je do areálu zakázán.
Účast osob mladších 18 let (nezletilých) není na Festivalu povolena.
Fotografování, či pořizování jakýchkoliv záznamů je umožněno pouze oprávněným osobám
určeným Pořadatelem.
Účastí na akci uděluje Účastník Pořadateli souhlas se zveřejněním ilustračních fotografií.
Pokud Účastník nesouhlasí se zveřejněním svých fotografií, je povinen na toto upozornit
Pořadatele při registraci na Akci.
Účastníci jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu v prostorách Akce.
3. Odpovědnost
Účast na Festivalu a jednotlivých workshopech je dobrovolná. Každý účastník nese plnou
zodpovědnost za sebe a své činy před, v průběhu i po skončení festivalu a za jakékoli škody, které
způsobí. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené v průběhu Festivalu jednotlivými
Účastníky.
The Art of Being Summer Festival nenahrazuje psychoterapeutickou péči. Účastníci, kteří jsou v
psychoterapeutické nebo psychiatrické péči jsou povinni konzultovat účast na Festivalu se svým
terapeutem či lékařem a řídit se jeho doporučením.
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Pořadatel nebo lektor nezodpovídá za zdravotní stav Účastníka Festivalu. Účastí na festivalu
Účastník prohlašuje, že jeho zdravotní stav není překážkou přítomnosti na Festivalu.
Na Festivalu je zakázáno požívání jakýchkoliv návykových a psychotropních látek. Po celou dobu
trvání Festivalu platí zákaz požívání alkoholu. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.
V areálu Festivalu platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm mimo vyznačené prostory.
Účastník se zavazuje dodržovat pravidla společenského soužití a nebude uplatňovat jakékoli
fyzické násilí či nevhodné chování vůči ostatním Účastníkům. Noční klid se řídí ubytovacím řádem
zařízení a platnou legislativou ČR.
Každý Účastník festivalu obdrží po registraci v místě festivalu identifikační pásku, kterou je povinen
nosit viditelně (např. na zápěstí). Páska opravňuje Účastníka ke vstupu do areálu s možností
kdykoliv jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná. V případě poškození je
Účastník povinen požádat organizátory o její výměnu. Každý návštěvník je povinen se při
namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat identifikační páskou organizátorům, popř.
bezpečnostní službě. V případě ztráty identifikační pásky je Účastník povinen neprodleně nahlásit
ztrátu organizátorům a na základě identifikace obdrží náhradní pásku za manipulační poplatek 500
Kč. Účastníkům, kteří pásku z jakéhokoliv důvodu nemohou viditelně nosit účast, nedoporučujeme.
Pořadatel Festivalu je oprávněn rozhodnout o vyloučení Účastníka z Festivalu v případě, že se
Účastník opakovaně neřídí pokyny lektorů a organizátorů, porušuje VOP nebo práva ostatních
Účastníků Festivalu, a to bez nároku na vrácení vstupného či částky zaplacené za ubytování a
stravu, či nároku na náhradu jakýchkoliv dalších nákladů.
Pořadatel nepřebírá odpovědnost za přinesené věci a cennosti Účastníka Festivalu během jeho
pobytu v místě konání Festivalu.
4. Platební a storno podmínky
Účastník se zavazuje zaplatit zálohu dle individuální dispozice zaslané na jeho e-mail. Záloha
musí být zaslána na účet Pořadatele do 3 dnů od vyplnění registračního formuláře. Zasláním
zálohy vyjadřuje Účastník souhlas s těmito VOP. V případě, že Pořadatel platbu Účastníka
neobdrží do 7 dnů od vyplnění registračního formuláře, je oprávněn rezervaci zrušit a místo na
Festivalu poskytnout dalším zájemcům. Doplatek do plné ceny festivalového vstupného a úhradu
za stravu a ubytování zaplatí Účastník na místě v hotovosti. Pokud má Účastník slevový kód, je
tento platný pouze, pokud je uveden v registračním formuláři v okamžiku jeho vyplnění. Na
dodatečné žádosti o slevu nebude brán zřetel.
Požaduje-li Účastník vystavit fakturu, informuje Pořadatele e-mailem nejpozději 14 dnů před
zahájením Festivalu a zašle Pořadatelovi svoje fakturační údaje. Požadavky k fakturaci přijímáme
emailem do 10. 7. 2018, z důvodu zákonného termínu fakturace. Po této lhůtě již nemůžeme
žádostem o fakturu vyhovět.
V případě zrušení registrace 61 dnů a více před začátkem konání akce se zavazuje Účastník
uhradit storno poplatek ve výši 50% zaplacené zálohy. V případě zrušení registrace 60 či méně
dnů před začátkem konání Festivalu se Účastník zavazuje uhradit storno poplatek ve výši
zaplacené zálohy.
V případě, že se Účastník nemůže Festivalu zúčastnit z vážných osobních důvodů, může za sebe
poslat náhradníka, tedy nového Účastníka, který ještě není na Festivalu zaregistrovaný a který
souhlasí s daným typem ubytování. O této skutečnosti musí být Pořadatel neprodleně informován.
Tento nový Účastník se musí zaregistrovat a uhradit zálohu nejpozději 14 dnů před začátkem
festivalu. Původnímu Účastníkovi pak bude vrácena příslušná částka, snížená o manipulační
poplatek ve výši 600 Kč, na účet do 60 dnů po skončení akce.
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Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení Festivalu odpadá jakýkoliv nárok na vrácení
zaplaceného vstupného i poplatků za stravu a ubytování.
5. Zrušení či změna v konání festivalu
V případě nízkého počtu přihlášených Účastníků může být festival nejpozději 14 dní před jeho
konáním zrušen či přesunut na jiné místo konání. Stejně tak může být festival zrušen či přesunut
na jiné místo konání z důvodů mimořádných okolností jako např. zásah vyšší moci. O takové
události bude Pořadatel Účastníky bezodkladně informovat e-mailem nebo telefonicky či jinou
vhodnou formou.
Dojde-li ke zrušení Festivalu, Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv poplatky či náklady,
které zrušením festivalu nebo jeho přesunutím Účastníkům vzniknou.
Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny lektorů a programu Festivalu.
6. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Účastník vyplněním údajů na formuláři na stránkách http://www.artofbeingfestival.cz/ projevuje
svůj souhlas s tím, aby společnost Nexpo system s.r.o. po dobu své činnosti zpracovávala a
uchovávala údaje v rozsahu uvedeném v těchto dokumentech a používala je k marketingovým
účelům. Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 a dalšími
platnými předpisy. Osobní údaje jsou chráněny proti zcizení a zneužití a nejsou zpřístupněny třetím
stranám. Osobní údaje mohou být zpřístupněny účinkujícím na festivalu, případně Účastníkům, a
to za účelem bezprostředně souvisejícím s festivalem. Na základě osobní písemné žádosti bude
provedena oprava, doplnění či likvidace údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb.
7. Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou součástí závazné objednávky Účastníka. Přihlášením na festival a zaplacením
zálohy stvrzuje Účastník, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s jejich dodržováním.
Veškeré další vztahy, které nejsou ošetřené těmito VOP mezi Pořadatelem a Účastníkem nebo
dílčí smlouvou mezi oběma stranami, se řídí platnými zákony České republiky. Pořadatel má právo
tyto VOP kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Jejich změnu a jejich účinnost zveřejní
vhodným způsobem na svých internetových stránkách http://www.artofbeingfestival.cz/
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 1. 11. 2017
V Hranicích, 1. 11. 2017

Nexpo system s.r.o
Masarykovo náměsti 6
Hranice 75301
Česká republika
tel: +420603741361
email:nexposystem@gmail.com
IČO:02758954
Spisová značka:C 58549 vedená u Krajského soudu v Ostravě
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