Pro koho je Studentský Majáles?
Studentský Majáles není jen pro studenty, naopak. Je právě od studentů a pro všechny.

Jak se dostanu na Studentský Majáles?
Na Studentský Majáles se nejlépe dostanete ze zastávky Úzká od Tesca, kde bude zajištěno posílení
linky x12 směr Komárov, dále linky 40, 48, 50, 63. Vystoupíte na stanici v Komárově na ulici
Hněvkovského. Vstup do areálu je přibližně 100 metrů od zastávky.

Kde lze zakoupit lístky?
Vstupenky se budou prodávat přímo při vstupu do areálu.

V kolik se otevírá areál?
Brány Studentského Majálesu se otevřou v 13:00.

Můžu opustit areál a pak se zase vrátit?
Ano můžete opustit areál a vrátit se, pouze s platnou páskou, kterou budou kontrolovat pořadatelé u
vstupu.

Kde je nejbližší bankomat?
Bankomat naleznete přímo v areálu.

Co si můžu vzít s sebou?
S sebou do areálu si můžete vzít 1l uzavřené vody. Ostatní občerstvení se nesmí vnášet do areálu.
Bude zde dostatek stánku s jídlem i pitím. Do areálu je zakázáno vnášet jakékoliv skleněné nádoby
včetně lahví, plechovky, hořlaviny a zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky.

Jaká je věková hranice?
Nemáme omezení pro vstup. Alkoholické nápoje však naléváme pouze od 18ti let – u baru se
návštěvník musí prokázat OP.

Můžu do areálu vzít domácí mazlíčky?
Psi, domácí zvířata ani jiní mazlíčci z bezpečnostních důvodů a pro ochranu jejich zdraví do areálu
festivalu nesmí.

Kdy a kdo bude hrát?
Kompletní line-up dostanete při vstupu do areálu, najdete ho však i na
www.studentskymajales.com/program

Mohu si přinést profesionální fotoaparát?
Ano, toto možné je. Focení je možné pouze z pozice běžného návštěvníka.

Co mám dělat v případě nouze?
Na mapce areálu naleznete vyznačený zdravotnický kříž – zdravotnická služba bude k dispozici po
celou dobu akce.

Bezpečnost - pořádek, organizaci a bezpečnost návštěvníků i majetku v prostoru festivalu zajišťují
viditelně označení pořadatelé a profesionální bezpečnostní agentura, v případě nutnosti i ve
spolupráci s policií. Každý návštěvník festivalu je povinen řídit se jejich pokyny.

Kdy akce končí a jak se dostanu zpět do města?
Areál oficiálně končí v 02:00 ráno. Pro dopravu zpět do města jsou zajištěné posílené noční spoje ze
zastávky Sazenice. Z areálu nebude možné vynášet žádné nápoje.
V případě dotazů se obraťte na 721 261 513.
Pořadatelé:
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