PRAVIDLA POŘADATELE TRISIA, a.s. PRO AKCE POŘÁDANÉ NA LETNÍ SCÉNĚ NA ATLETICKÉM
STADIONU V TŘINCI V RÁMCI FESTIVALU TŘINEC V 90…

12.6.2021

KUBO

17.7.2021

KECIČKY-KRAJČO

2.8.2021

ANI ZA MILION

14.6.2021

K-PAX

18.7.2021

MAXIPES FÍK

19.8.2021

POLSKI ROCK SHOW

23.6.2021

KAFE U OSMANYHO

25.7.2021

SLOVÁCKO SA NESÚDÍ

23.8.2021

ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ

30.6.2021

DOMI

31.7.2021

HRA O TRŮN

30.8.2021

VLASTA REDL

Hygienická a bezpečnostní opatření
Prioritou pořadatele je bezpečnost a divácký komfort.
Pořadatel v místě konání dodržuje veškerá hygienická nařízení a doporučení.
Držitel vstupenky se zavazuje vstupem do areálu letní scény respektovat veškeré platné pokyny
pořadatele plynoucí z aktuálních nařízení státních orgánů spojených s dodržováním hygienických
opatření, stejně jako Návštěvní řád areálu STaRS, který je k dispozici na www.trisia.cz.
Pořadatel si vyhrazuje právo z důvodu rozhodnutí státního orgánu či z důvodů zásahu vyšší moci
měnit rozvržení míst v hledišti tak, aby odpovídalo platným právním předpisům; zejména si vyhrazuje
právo na úpravu kapacity míst v hledišti či zvětšení rozestupů mezi jednotlivými místy, a dále si
pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout, která místa budou případně zrušena a která nikoli.
Kupující zakoupením vstupenky bere na vědomí, že z uvedených důvodů může být jednostranným
rozhodnutím pořadatele změněno místo v hledišti, na které má zakoupenou vstupenku, nebo může
být platnost jeho vstupenky zrušena.
Dojde-li z uvedených důvodů ke zrušení platnosti vstupenky nebo ke zrušení celého představení, má
kupující nárok na vrácení vstupného formou poukazu v hodnotě ceny vstupného, který si může
vyzvednout do 30. 9. 2021 v pokladně TRISIA, a.s.
Pokud se kupující ocitne v izolaci či karanténě v důsledku nemoci Covid-19 (nebo z jiného důvodu),
nárok na vrácení vstupného mu nevzniká.
Pakliže to bude státním orgánem nařízeno, bude pořadatel u vstupu kontrolovat výsledky testů na
Covid-19 nebo očkovací pasy. Pokud to bude možné, zajistí pořadatel možnost testování na Covid-19
i na místě před vstupem (aktuální informace budou k dispozici na www.trisia.cz).
Kupující je povinen poskytnout pořadateli při nákupu vstupenky kontaktní informace (email, telefon)
v případech, kdy bude takový postup pořadateli státním orgánem nařízen.

Nepříznivé počasí
Představení se předem neruší ani v případě negativní předpovědi počasí. O zrušení představení se
rozhoduje nejdříve v den plánovaného představení.
Představení může být přesunuto do divadelního sálu TRISIA, a.s., nám. Svobody 526, Třinec.
Prosíme diváky, aby si před odchodem na představení ověřili aktuální informace na našich webových
stránkách www.trisia.cz.
Prší-li v době začátku představení, vyhrazuje si pořadatel právo začátek představení posunout,
nejdéle o 30 minut.
Představení může začít i probíhat za nepříznivého počasí (např. v mírném dešti).
Představení může být přerušeno (i opakovaně) a poté pokračovat.
Pořadatel si vyhrazuje právo neopatřit místa k sezení sedáky.
I po horkých letních dnech mohou následovat chladné letní večery, proto je dobré vzít si teplé
oblečení a vhodnou obuv.
Během představení není možné používat deštníky, neboť omezují viditelnost, z toho důvodu
doporučujeme přinést si nepromokavou bundu či pláštěnku.

Zrušení představení
Pokud je představení zrušeno po více než 60 odehraných minutách (čistého času), nárok na vrácení
peněz nevzniká.
Pokud je představení zrušeno do 60 minut po jeho začátku, vzniká nárok na vrácení 50% vstupného.
Vrácení vstupného formou poukazu je možné až ode dne následujícího po dni, kdy bylo představení
zrušeno, a to výhradně v pokladně TRISIA, a.s., nejpozději však 30. 9. 2021.

Děkujeme za pochopení.
TRISIA, a.s.

V Třinci dne 10. 5. 2021

