Splošni pogoji prireditev znamke »WAKE UP«: (veljajo od novembra 2017)
1.
Prodaja hrane in prodaja pijače poteka v skladu z navodili organizatorja/izvajalca neposredno na
prireditvi. Vračilo denarja za kupljeno hrano in pijačo, ni možno.
2.
Prodaja alkoholnih izdelkov poteka od 10:00 naprej v skladu z zakonodajo.
3.
Vstop na prireditveni prostor je mogoč v odpiralnem času prireditve 20:00-04:00, najkasnejši prvi
vstop je mogoč ob 03:00. Vstop je za obiskovalce možen z izkazom nakupa vstopnic v predprodaji, nakupa
vstopnic na kraju samem ali pa s posebnimi pogoji, ki jih je določil organizator (seznam). *Na prireditvah,
kjer ni prodaje vstopnic, je za obiskovalce vstop prost.
4.
Organizator/izvajalec ima pravico, da prepove vstop komurkoli na prireditveni prostor.
5.
V prireditveni prostor je zaradi varnosti prepovedan vnos petard, orožja, drog, dežnikov ali kakršnih
koli drugih ostrih predmetov, steklenic, pločevink, plastenk in alkohola. Prav tako je prepovedan vnos
pijače in hrane, ki jo obiskovalci niso kupili na prireditvi.
6.
Na prireditev je prepovedan vnos kakršnekoli oblike promocijskih gradiv (plakati, letaki, oglasne
pasice/bannerji, zastave, majice, nalepke in ostala podobna promocijska gradiva), ki oglašujejo
produkte/storitve ipd., ki niso neposredno odobrene s strani organizatorja prireditve!
7.
V prireditveni prostor je prepovedan vnos avdio-kasetofonov, videokamer in fotoaparatov.
8.
Vstop je dovoljen samo polnoletnim osebam, z veljavnim osebnim dokumentom ali mlajšim v
spremstvu staršev oziroma zakonitih skrbnikov.
9.
Vstop na prireditveni prostor je za vse udeležence (obiskovalce, fotografe, izvajalce in vabljene
goste) mogoč na vhodih v skladu s pravili določenimi s strani organizatorja.
10.
Ob vstopu na prireditveni prostor, upoštevajte označbe in navodila varnostne službe ter ne
povzročajte hrupa od odhodu iz prireditvenega prostora.
11.
Pregled obiskovalcev in njihovih stvari bo izveden zaradi osebne varnosti obiskovalcev.
12.
Zaradi zagotovitve osebne varnosti udeležencev, lahko v skladu s tretjo alinejo 43. Člena zakona o
zasebnem varovanju, varnostna služba izvede površinski pregled vrhnjih oblačil obiskovalcev prireditve in
njihovih osebnih stvari (npr. prtljage).
13.
Varnostna služba lahko v skladu z omenjenim zakonom prepreči osebi vstop oziroma izstop z
varovanega območja, če ta odkloni pregled iz prejšnje alineje, če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti
ali če so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji vstop oz. izstop z varovanega
območja prepreči. Kljub vstopnici (kasneje zapestnici), kupljeni v predprodaji ali na kraju dogodka, si
pridružujemo pravico zavrnitve vstopa na prireditveni prostor tistim, ki bodo po presoji varnostne službe
opazno vinjeni, pod vplivom nedovoljenih drog ali bodo s svojim vedenjem ogrožal sebe, druge
obiskovalce, opremo na prireditvenem prostoru ali drugo infrastrukturo prireditvenega prostora.
14.
V skladu z 22. In 23. Členom zakona o javnih zbiranjih bo organizator s prireditvenega prostora
odstranil udeležence, ki motijo red na prireditvi.
15.
Udeleženci se po prireditvenem prostoru gibljejo na lastno odgovornost. Organizator prireditve ne
prevzema odgovornosti za izgubljene, poškodovane ali ukradene stvari, ki jih udeleženec prinese na
prireditveni prostor.
16.
Obiskovalci parkirajo svoje osebne avtomobile na lastno odgovornost in vstopajo na lastno
odgovornost.
17.
Obiskovalci prireditve pristanejo, da bo v primeru tonskega in slikovnega snemanja prireditve
posneto tudi občinstvo torej sami in da soglašajo tudi s tem, da bo to gradivo (fotografije, avdio in video
posnetki) javno objavljeno brez avtorizacije in nadomestila.
18.
OPOZORILO: glasna glasba lahko poškoduje Vaš sluh.
19.
Kajenje v dvorani prireditvenega prostora je skladno z veljavnim zakonom o omejevanju uporabe
tobačnih izdelkov prepovedano. Kajenje je možno na zunanjem prostoru pred dvorano, kjer so nameščeni
tudi pepelniki.
20.
Iznos kupljene pijače v prireditvenem prostu v zunanje prostore zaradi varnostnih razlogov ni
mogoč.
21.
Vsa pravila prireditve so objavljena na vhodu na prireditveni prostor in na facebook strani:
www.facebook.com/WakeUpAndMove ter internetni strani: www.wakeupparty.si/
22.
Vsi udeleženci prireditve, so dolžni upoštevati navodila organizatorjev.
Organizator: Klub litijskih in šmarskih študentov
Valvazorjev trg 8,
1270 Litija,
D.Š.: 48463124
Zavezanec za DDV: NE
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