
NAVODILA IN POGOJI 
 
Ta vstopnica je izdana v imenu Organizacije (PRH d.o.o.), ki je odgovorna za dogodek in 
zanjo veljajo naslednji pogoji: 
 
COVID 19 pogoj: 
 
Zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih nad 100 udeležencev je 
dovoljeno, če udeleženci izpolnjujejo t. i. pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). 

Udeleženci shoda ali prireditve nad 100 udeleženci morajo torej imeti: 

1. dokazilo o negativnem testu PCR ali hitrem antigenskem testu, ki ni starejši od 48 ur od 
odvzema brisa, 

2. dokazilo o cepljenju zoper covid-19, s katerim dokazujejo, da je preteklo od prejema: 

– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, 
cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V 
proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 
14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 
Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni, 

– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 
dni ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni, 

– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag 
najmanj 14 dni, 

3. dokazilo o pozitivnem testu PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi 
drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali 

4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več 
kot šest mesecev. 

Javne prireditve ali javnega shoda se lahko udeležijo tudi cepljeni prebolevniki, ki imajo 
dokazilo iz 3. ali 4. točke in so bili v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega 
rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva iz 2. 
točke. 

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, 
državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, 
Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. 



Pogoja PCT ni treba izpolnjevati udeležencu, ki še ni dopolnil 18 let in se udeleži zbiranja 
skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo. 
 
Kot smo že komunicirali, naj bi vlada te dni dokončno sprejela poroštveno shemo za 
dogodke od 1. avgusta 2021 dalje, kar pomeni, da na odprtih prizoriščih ne bo več 
potrebna distanca, niti nošnja mask, ostane pa verjetno vstopni PCT pogoj. 
 
Dogodek bo verjetno posnet v živo za uporabo na forumu zvočnih posnetkov, televizijskih 
video kaset in drugih načinov avdio in avdiovizualne reprodukcije, za katere je zdaj znano, da 
so bili izumljeni. Kupec te vstopnice soglaša z udeležbo pri omenjenih posnetkih in podeli 
vsa potrebna soglasja za Zakon o zaščiti izvajalcev. 
 
Žal nam je, da vstopnic po nakupu ni mogoče zamenjati ali povrniti, na to ne vplivajo 
zakonske pravice. Nobeden od predlagateljev, izvajalcev, sponzorjev, prizorišč ali prodajnih 
vstopnic ne odgovarja na kakršenkoli način za kakršnokoli izgubo premoženja, uničenje ali 
tatvino, ki je v celoti na lastnikovo odgovornost, razen kadar in kolikor to izhaja iz kršitve 
pogodbe. (ne zaradi nepredvidenih okoliščin) takšnih promotorjev, izvajalcev, sponzorjev, 
prizorišč ali prodajnih mest vstopnic, malomarnega dejanja ali opustitve. 
 
Ob vstopu na festivalsko območje bo vaša vstopnica zamenjana za festivalsko zapestnico, 
kar vam omogoča, da brez omejitev zapustite in vstopite na festivalsko območje. Od tega 
trenutka vstopnica ne velja več. Imetnik te vstopnice se strinja, da je seznanjen s pravili, ki 
jih je PRH d.o.o. objavil na spletni strani festivala in v celoti sprejema ta pravila. Če se 
imetnik ne drži pravil, objavljenih na spletnem mestu dogodka ali na kakršenkoli način 
zlorabi vozovnico ali zapestnico, bo odstranjen s prizorišča ter / ali predan pristojnim 
organom. 
 
PRH d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni del programa oziroma izvajalcev v skladu s 
konceptom dogodka. V primeru takšnih sprememb je vstopnica enako veljavna, je ni 
mogoče vrniti in dodatne pristojbine ne bodo zahtevane. Datum festivala se lahko spremeni 
brez predhodnega obvestila. 
Vse možne spremembe bodo objavljene na uradnih družbenih medijih, zato jih redno 
preverjajte. 
 
PRH d.o.o. si pridržuje pravico, da v urnik festivala dodaja dodatne izvajalce ali odre in / ali 
dodatne dni (na primer Warm Up Show ali Early Arrival).  
 
Ta festivalska vstopnica vključuje kampiranje in je veljavna le za datume festivala in ne krije 
takšnih dodatkov. V tem primeru se lahko pojavijo doplačila. Zgodnji prihod (Early Arrival) in 
koncerti v sklopu ogrevalnega dne (Warm Up Show) se zaračuna dodatno in se plača na 
kraju samem ob vašem prihodu. 
 
V primeru odpovedi dogodka (izključujoč Višjo silo) je mogoče vstopnico vrniti izključno na 
prodajnem mestu, kjer je bila kupljena v roku 30 dni in po pravilih in pogojih trgovine, kjer je 
bila vstopnica kupljena. V primeru odpovedi dogodka ali kakršnih koli drugih sprememb v 
zvezi z dogodkom se dodatni stroški (javni ali organizirani prevoz, zasebni potovalni 
aranžmaji, prenočišča in / ali drugi stroški) ne povrnejo. 



 
Višja sila: v primeru okoliščin na katere Organizator festivala nima vpliva kot so vojna, 
državljanski ali politični nemiri, posebni ukazi ali navodila s strani državnih oblasti, stavke, 
katastrofe, epidemije, pandemije ali drugi nepredvidljivi dogodki, lahko Organizator festivala 
festival odpove ali pa je odpoved ukazana s strani državnih oblasti. V tem primeru se vsa 
prejeta plačila, vključno z (vendar ne omejeno na) denarjem od prodanih vstopnic, prodanih 
parkirnin, dodatnih pristojbin, sponzorskih sredstev, donacij in vseh ostalih plačil, ne 
povrnejo. 
 
Slednje ne velja za Covid 19. V primeru odpovedi zaradi poslabšanja epidemiološke slike, 
se kupnina povrne. 
 
PRH d.o.o. si pridržuje pravico do zavrnitve vstopa na festival ali katerega ali odstranitve 
katerekoli osebe ali oseb s festivala iz razlogov javne varnosti, prenatrpanosti ali kako 
drugače, saj PRH d.o.o. ne bo odgovoren za kakršnokoli škodo ali izgubo, bodisi posledično 
ali drugače razen, da bo organizacija lastniku vstopnice povrnila nominalno vrednost 
vstopnice. 
 
Imetnik vstopnice je odgovoren za oskrbo vstopnice po nakupu. Prodajalci / agenti niso 
odgovorni za škodo ali izgubo vstopnice. 
 
KUPITE SVOJE VSTOPNICE SAMO OD POOBLAŠČENIH PRODAJALCEV. KAKRŠNAKOLI 
NEAVTORIZIRANA PREPRODAJA VSTOPNIC BO KAZENSKO PREGANJANA. 
 
Imetnik prevzame celotno tveganje za poškodbe in odgovornost za izgubo lastnine, uničenje 
ali tatvino in promotorje, izvajalce, sponzorje, prizorišča, prodajalca vstopnic in njihove 
zaposlene ne dolži kakršnekoli odgovornosti, razen če nič v tej določbi ne izključuje ali ne 
izključuje predlagateljev, izvajalcev, sponzorjev, prizorišča, prodajalne vozovnic in 
odgovornost njihovega zaposlenega do imetnika za (a) kakršno koli telesno poškodbo ali 
smrt, ki jo povzroči malomarnost take strani ali (b) goljufiva dejanja. 
 
POMEMBNO! Program na obeh odrih se odvija brez zaščitne ograje. Če se odločite za 
skakanje z odra (stage diving), to počnete na lastno odgovornost! Prosimo, da vse kar 
počnete med koncertom, da to počnete odgovorno do sebe in drugih obiskovalcev. Ko 
splezate na platformo pred odrom, se na njej zadržujte le toliko, da poiščete stik z 
osebami, ki vas bodo varno ulovile ob skoku. Ne plešite na podestu, ne delajte selfijev in 
nikakor ne stopite na oder, ki je namenjen nastopajočim! Prvih 10 vrst pod odrom je lahko 
prenatrpanih. Če se počutite nelagodno, se prosimo pomaknite nazaj, kjer je dovolj 
prostora. V primeru, da se kakorkoli poškodujete ali se počutite slabo, prosimo, da se 
takoj zglasite pri reševalcih. 
 
Pred vstopom bodo vsi obiskovalci podvrženi strokovnemu pregledu na način, ki ga 
dovoljuje zakon. V interesu javne varnosti, kjer se iščejo nedovoljeni predmeti, se vsem, ki 
nočejo privoliti v osebni pregled, zavrne vstop. 
 
Snemanje koncertov izvajalcev brez njihovega predhodnega pisnega soglasja je kaznivo 
dejanje. Uporaba profesionalnih kamer ali snemalne opreme je prepovedana. 



Dogodek bo potekal v vsakem vremenu. Vstopnic ni mogoče uporabljati v promocijske 
namene, če to ne dovoli organizator.  
 
Vstopnic ni mogoče prodati za več kot nominalno vrednost. 
 
Hvala za sodelovanje. 
 
 


