
 

 
 
Nákup vstupenek na akce 
 
Za akci je považován koncert, divadelní představení či jiná kulturní akce, která se koná v areálu                
Beskydského pivovárku nebo jeho části (např. Stodola) a na kterou je vstup za úplatu a dle pravidel                 
uvedených níže.  
 
Vstupenky na tyto ace můžete zakoupit online na beskydskypivovarek.cz nebo osobně (offline)            
v pivovarské hospůdce Beskydského pivovárku v Ostravici (adresa: Ostravice 449). 
 
Zlevněné vstupné je možné zakoupit pouze osobně (offline). Pravidla pro slevy jsou uvedeny v rámci               
informací o dané akci na webu beskydskypivovarek.cz.  
 
Online prodej vstupenek končí den před konáním akce ve 23:59 hodin. 
Offline prodej je možný je v případě volné kapacity možný i v místě konání akce.  
 
On-line prodej - nákupní proces, kontrola vstupenek 
 

1. Ve formuláři na webu beskydskypivovarek.cz zadáte požadovaný počet vstupenek. 
2. Vyplníte vaše jméno a emailovou adresu, která je nutná pro zaslání vstupenek. Vaše             

identifikační údaje budou použity pouze pro účely této transakce a vy nákupem souhlasíte             
s jejich zpracováním. V případě, že je adresa zadána chybně nebo se vyskytnou technické              
problémy na straně uživatele, Beskydský pivovárek neručí za nedoručení těchto emailů. 

3. Po kliknutí na tlačítko Zaplatit budete přesměrování na platební bránu, kde můžete celkovou             
částku uhradit platební kartou (VISA, Mastercard). 

4. Po uhrazení vám bude zobrazena možnost tisku vstupenek. Pokud byste tisk neprovedli            
ihned, je vám odkaz na tisk zaslán také na emailovou adresu. Stažené vstupenky si můžete               
vytisknout doma nebo kdekoli, kde máte přístup k tiskárně. K vytištění vstupenky je nutný              
program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).           
K usnadnění kontroly nedoporučujeme vstupenku zmenšovat na formát menší než A5.           
Vytištěná vstupenka je vybavená unikátním čárovým kódem, který bude po předložení v            
místě konání akce zkontrolován čtecím zařízením a na základě toho bude umožněn vstup.             
Návštěvník bude následně označen identifikačním náramkem Je nutné mít toto označení na            
ruce po celou dobu konání akce. Vstupenku po jejím přečtení již nelze dále použít. Vstup               
bude povolen pouze na základě té vstupenky, která bude předložena a zkontrolována čtecím             
zařízením jako první. Při jakémkoliv dalším předložení vstupenky nebo její kopie nebude            
k takto předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a na jejich základě nebude povolen              
vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo ji předloží. Beskydský pivovárek neodpovídá za                
žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním této vstupenky.  

5. V případě neuhrazení vstupenek platební kartou je váš nákup neplatný.  
6. V případě technických problémů nás kontaktujte na emailu online@beskydskypivovarek.cz.  

 
 
 
 



 

 
 
Offline prodej - vstupenky, kontrola vstupenek 
 

1. U osobního (offline) prodeje obdržíte po zaplacení vstupenku na akci.  
2. Tato vstupenka bude v místě konání zkontrolována pověřenou osobou a na základě toho             

bude umožněn vstup. Návštěvník bude označen identifikačním náramkem. Je nutné mít toto            
označení na ruce po celou dobu konání akce.  

3. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona. 
 
 
 
Storno vstupenek, zrušení akce, nepříznivé počasí u venkovních akcí 
 
Vstupenky není možné po zaplacení stornovat nebo vrátit. Vstupenky může uplatnit i jiná osoba, než               
která je zakoupila (dle pravidel pro kontrolu vstupenek).  
 
Pokud je vystoupení zrušeno do 60 minut po jeho začátku, vzniká nárok na vrácení vstupného.               
O termínu a způsobu vracení vstupného informuje pořadatel nejpozději do tří dnů od konání akce na                
webu beskydskypivovarek.cz a prostřednictvím kontaktních e-mailů, zadaných při nákupu vstupenek.          
Pokud je představení zrušeno po více než 60 odehraných minutách (čistého času), nárok na vrácení               
vstupného nevzniká. 
 
Venkovní akce se konají za každého počasí a to v případě, že je to účinkujícím akceptováno.                
Vystoupení může být přerušeno (i opakovaně) a poté pokračovat. Doporučujeme odpovídající           
oblečení pro případ nepříznivého počasí. Během představení není možné používat deštníky, neboť            
omezují viditelnost. Z toho důvodu doporučujeme přinést si nepromokavou bundu či pláštěnku.  
 
Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout venkovní akci do vnitřních prostor a to i mimo areál               
Beskydského pivovárku.  
 
Bezpečnost 
 
Z důvodu bezpečnosti může být u vstupu provedena osobní prohlídka. 
 
Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby. 
 
Do areálu není dovoleno vnášet jakékoliv vlastní potraviny a nápoje (výjimku tvoří malé děti a osoby                
se speciálními požadavky), pet lahve, skleněné lahve, plechovky. Dále pak zbraně, nože, nůžky             
a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. 
 
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech, ani za újmu na zdraví. 
 
Osobám mladším 18 let je zakázána konzumace alkoholu. Silně podnapilé osoby, které svým             
chováním ohrožují ostatní, a také osoby, které svým chováním ohrožují ostatní, budou z areálu              
vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného. 



 

 
 
V době konání akcí je zákaz vstupu se psy do areálu nebo jeho části (např. Stodola), kde se akce                   
koná. Výjimkou je pouze asistenční pes - ZTP, ZTP/P. 
 
Focení a natáčení na akci 
 
Na neprofesionální úrovni je povoleno. Interpreti však mohou mít vlastní podmínky pro fotografování             
a audio a video záznamy. Akreditace médií je u pořadatele akce.  
 
Pořadatel a umělci si vyhrazují právo fotografického, filmového, video a televizního záznamu koncertu             
a atmosféry koncertu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího             
upozornění a finanční náhrady. Nepřejete-li si být fotografováni nebo natáčeni, informujte o tom přímo              
fotografa nebo kameramana akce. 
 
 

 
 
Provozovatel 
 
Beskydský pivovárek, s.r.o. 
č.p. 449, 739 14 Ostravice 
IČ: 29397405 
DIČ: CZ29397405 
 
www.beskydskypivovarek.cz  
 
 
 
 
 


