
Obchodní podmínky pro poskytnutí akreditace na festival Serial Killer (2020) 

 

I. Základní ustanovení 

Tyto obchodní podmínky pro poskytnutí akreditace na festival Serial Killer v roce 2020 (dále jen 

„obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi pořadatelem festivalu Serial 

Killer – společností Telepunk s.r.o., se sídlem Běhounská 5/18, Brno-město, 602 00 Brno, 

IČO 05508746, DIČ CZ05508746, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95796 (dále jen 

„pořadatel“) a fyzickou osobou, která se zaregistruje a) přes formulář umístěný na webových stránkách 

pořadatele dostupných na internetové adrese www.serialkiller.tv v sekci „akreditace“ nebo b) se 

zaregistruje během festivalu v akreditačním centru (dále jen „zákazník“). 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí akreditace na festival 

Serial Killer v roce 2020 (dále jen „smlouva“). Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před 

ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém 

a anglickém jazyce. 

 

II. Akreditace 

Akreditaci na festival je možné získat zdarma buď a) na základě registrace přes formulář umístěný na 

webových stránkách pořadatele dostupných na internetové adrese www.serialkiller.tv v sekci 

„akreditace“ nebo b) na základě registrace během festivalu v akreditačním centru. 

Po vyplnění a odeslání formuláře je pro dokončení registrace nutné potvrdit e-mailovou adresu 

kliknutím na zaslaný odkaz v e-mailové zprávě. Po potvrzení bude zákazníkovi automaticky zaslána 

e-mailová zpráva s jeho jménem a unikátním číslem, kterou je potřeba předložit v akreditačním centru 

festivalu (zprávu není nutné tisknout). Na základě ní bude zákazníkovi vydána plastová kartička 

s akreditací, která jej opravňuje ke vstupu na vybrané projekce.  

Akreditovaným návštěvníkům nevzniká automaticky nárok ke vstupu na projekce, který je možný 

pouze do bezpečné obsazenosti sálu v závislosti na došlém pořadí. Určitý počet míst je pořadatelem 

rovněž blokován pro pozvané festivalové hosty. Tyto místa není možné obsadit, pokud pořadatel 

nerozhodne jinak. Rezervace míst není možná. 

Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatele a jím pověřených osob. 

 

III. Mimosoudní řešení sporů 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy 

o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na 

mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, 

kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 

2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí 

na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

http://www.serialkiller.tv/
http://www.serialkiller.tv/


IV. Závěrečná ustanovení 

Veškerá ujednání mezi pořadatelem a návštěvníkem festivalu se řídí právním řádem České republiky. 

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí 

právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných 

právních předpisů. 

Pořadatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tímto ustanovením nejsou 

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2020. 


