Vážení návštevníci.
Vítame vás na podujatí Slovenské piesky & SAHARA 2019. Pre zaručenie vášho nerušeného
zážitku z programu, ktorý ponúkame, dovoľujeme si upozorniť na niekoľko skutočností:
1. Organizátori podujatia upozorňujú, že vstupenka, ktorú ste si zakúpili je neprenosná. Zakúpenú vstupenku
nie je možné vrátiť, vymeniť a zaplatené vstupné sa nevracia. Akýkoľvek cudzí zásah na vstupenke robí
vstupenku neplatnou. Držiteľovi takejto vstupenky nebude umožnený vstup na podujatie SAHARA.
Vstupenka je cenina. Preto akékoľvek jej úpravy alebo falšovanie sú považované za vážny priestupok a
trestný čin.
2. Zakúpením vstupenky vzniká zmluvný vzťah medzi držiteľom vstupenky a organizátorom podujatia
Slovenské piesky & SAHARA 2019. Z uvedeného dôvodu je držiteľ vstupenky povinný v priestore
konania
akcie
dodržiavať
ZÁVÄZNÉ
PRAVIDLÁ,
POKYNY
ORGANIZÁTORA
A USPORIADATEĽSKEJ SLUŽBY.
3. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, pokiaľ budú spôsobené
nezákonným alebo inak nevhodným správaním držiteľa vstupenky, či ostatných prítomných osôb.
Z dôvodov ochrany návštevníkov a iných osôb podieľajúcich sa na akcii je držiteľ vstupenky povinný
v priestore konania podujatia SAHARA na prípadnú žiadosť usporiadateľskej služby predložiť uznaný
identifikačný preukaz a vstupenku.
4. Organizátor si vyhradzuje právo akéhokoľvek záznamu podujatia SAHARA. V prípade zhotovenia
fotografických a iných záznamov počas podujatia, alebo v súvislosti s ňou, dáva majiteľ tejto vstupenky
súhlas na ich použitie bez nároku na finančnú náhradu.
5. Organizátor zabezpečil pre návštevníkov kyvadlovú prepravu, ktorá bude premávať po obidva dni
konania podujatia po trase zo záchytného parkoviska smerom k miestu konania podujatia a späť.
6. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.
Dôležité upozornenie
Organizátor v priestore konania podujatia zabezpečil počas trvania hlavného programu výkon zdravotnej
a záchrannej služby. Výkon zdravotnej a záchrannej služby je zabezpečený nasledovne:
16. 8. 2019 (piatok) celodenne
17. 8. 2019 (sobota) celodenne
Užitočné telefónne čísla:
112 – Jednotné európske číslo tiesňového volania
150 – Hasičský a záchranný zbor
155 – Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby
158 – Polícia
Ceny
Autobusy
Záchytné parkovisko
Deti do 6 rokov
ZŤ
Vojenskí veteráni
Deti do 6 rokov
Deti od 7 – 14 rokov
Dospelí

zdarma
zdarma
zdarma
zdarma (potrebné predložiť preukaz ZŤP)
zdarma (potrebné predložiť preukaz vojenského veterána)
zdarma
2 € (vstupenka platí na dni 16. a 17. 8. 2019)
10 € (vstupenka platí na dni 16. a 17. 8. 2019)

Kyvadlová preprava (odchody a príchody autobusov sú len orientačné)
16. august 2019 (piatok)
Počet autobusov:
Trasa:
Časové intervaly:
17. august 2019 (sobota)
Počet autobusov:
Trasa:
Časové intervaly:

1 ks
záchytné parkovisko – miesto konania podujatia a späť
od 08.00 h do 17.00 h každých 40 minút
3 ks
záchytné parkovisko – miesto konania podujatia a späť
od 08.00 h – 11.00 h každých 20 minút
od 12.00 h – 14.00 h každú hodinu
od 15.00 h – 19.00 h každých 20 minút

