PRAVIDLÁ PRE NÁVŠTEVNÍKOV
výstavy Flóra Bratislava
1)

Tieto PRAVIDLÁ PRE NÁVŠTEVNÍKOV výstavy Flóra Bratislava (ďalej len "Pravidlá") sú vydané spoločnosťou
Flóra Bratislava Výstava s.r.o., Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava, IČO: 51 484 862 ako organizátorom
výstavy Flóra Bratislava v areálu Incheba Expo Bratislava spoločnosti Incheba, a.s. (ďalej len "Organizátor" a
"areál Incheby") a sú záväzné pre všetkých návštevníkov výstavy Flóra Bratislava. Každý návštevník výstavy
Flóra Bratislava svojim vstupom do areálu Incheby súhlasí, že bude tieto Pravidlá dodržiavať.

2)

Návštevníci výstavy sú povinní dodržiavať počas návštevy výstavy pokyny Organizátora a jeho personálu.
Počas prítomnosti na výstave platí zákaz fajčenia. Návštevníci nesmú byť pod vplyvom alkoholu, drog či
omamných látok, musia sa zdržať činností a aktivít, ktoré nad mieru obvyklú obmedzujú ostatných
návštevníkov výstavy; pri porušení tohto zákazu je Organizátor oprávnený porušujúceho návštevníka
vykázať. Osoby do 13 rokov môžu výstavu navštíviť len v sprievode dospelej osoby.

3)

Návštevníci berú na vedomie, že vonkajšia časť výstavy Flóra Bratislava sa uskutočňuje len v tých častiach
areálu Incheby, ktorý je znázornený modrou farbou na nižšie uvedenom pláne vonkajších plôch areálu
Incheby v tomto bode 3) Pravidiel (ďalej len "Plán vonkajšej plochy"); na týchto modrých plochách sú
návštevníci oprávnení sa pohybovať. Mimo modré plochy vyznačené na Pláne vonkajšej plochy sa návštevníci
môžu zdržiavať len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas na príchod/príjazd, zaparkovanie a
odchod/odjazd z výstavy, pričom pohyb návštevníkov mimo modrých plôch (vrátane parkoviska) je výlučne
na vlastnú zodpovednosť návštevníkov. Organizátor v žiadnom rozsahu nepreberá zodpovednosť za
bezpečnosť, škodu na zdraví či majetku návštevníkov výstavy či tretích osôb v častiach areálu Incheby,
ktoré sa nachádzajú mimo modrých plôch vyznačených na Pláne vonkajšej plochy; Organizátor tak nenesie
zodpovednosť za škodu na zdraví a majetku ani v častiach určených na parkovanie. Parkovisko nie je
strážené. Návštevníci výstavy majú zákaz vstupovať do častí areálu Incheby, ktoré sú vyznačené červenou
farbou na nižšie uvedenom Pláne vonkajších plôch.
Plán vonkajšej plochy:

4)

Návštevníci berú na vedomie, že vnútorná (krytá) časť výstavy Flóra Bratislava sa uskutočňuje len v časti
areálu Incheby, a to v (i) krytých častiach hál B1, Bstred a B2 a (ii) vo vstupných priestoroch (foyer) haly A1

vyznačených modrou farbou na pláne vstupného priestoru pripojeného nižšie v tomto bode Pravidiel.
Návštevníci výstavy majú zákaz vstupovať na balkóny ktorejkoľvek z vyššie uvedenýuch hál (B1,Bstred, B2) a
to aj v prípade, ak budú počas výstavy otvorené dvere na balkóny (z dôvodu odvetrávania, požiarnej
bezpečnosti, atď.). Vo vstupnom priestore za hlavným vchodom na prízemí haly A1 (viď plán nižšie v tomto
bode) sú návštevníci výstavy oprávnení sa pohybovať výlučne v časti vyznačenej modrou farbou (vrátane
sociálnych zariadení a schodiska na 2. NP).

5)

Návštevníci výstavy Flóra Bratislava majú povolený v rámci výstavy povolený vstup len do tých častí areálu
Incheby, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach, a to za dodržaní príslušných povinností.
Návštevníci výstavy Flóra Bratislava nie sú oprávnení sa pohybovať na iných miestach areálu Incheby, než
ktoré sú výslovne uvedené v týchto Pravidlách a príslušných nákresoch, a to aj v prípade, ak budú iné
priestory voľne prístupné a bez označení; vstup do takýchto priestorov je výlučne na vlastnú zodpovednosť
každého návštevníka.

6)

Návštevník je povinný počínať si tak, aby nedošlo k škode na zdraví či na majetku návštevníka či tretích
osôb a je povinný vykonať všetky opatrenia, ktoré je možné od neho primerane očakávať, aby vzniku škody
na majetku či zdraví jeho či tretích osôb nedochádzalo. V prípade vzniku akejkoľvek škody je o tejto
skutočnosti povinný ihneď informovať pracovníkov Organizátora. Návštevníci berú na vedomie, že v rámci
výstavy sú v areálu výstavy umiestnené dočasné konštrukcie (napr. v rámci výstavných stánkov)
obsahujúceho napr. schody a iné nerovnosti (mostíky, ploty, zariadenia na umiestnenie kvetín, atď.) a
zaväzujú sa pri vstupe na nich a v ich blízkosti dodržiavať zvýšenú opatrnosť.

7)

Priestory výstavy môžu byť monitorované kamerovým systémom, vstupom do areálu Incheby dáva
návštevník s týmto súhlas. Videozáznam podlieha zákonu na ochranu osobných údajov.

8)

Organizátor si vyhradzuje tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť, pričom ich účinné a záväzné znenie bude
umiestnené na viditeľnom mieste pri všetkých vstupoch (pokladniach) do areálu Incheby počas konania
výstavy Flóra Bratislava.

9)

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 11.04.2018.

