
 

 

 
 
 
 
 
 
Důležitá upozornění týkající se provozu Open air 2021: 
 
Představení se koná i při mírně nepříznivém počasí (mírný déšť, chlad apod. Začátek 
představení může být s ohledem na špatné počasí posunut až o 30 minut. Bude-li 
představení zahájeno, vstupné se nevrací! Představení se ruší při velice nepříznivém počasí 
(silný déšť, bouřka, vítr apod.) Konečné rozhodnutí o zrušení představení bude vydáno až na 
místě (Zámek Svijany, Zámek Lemberk, Hrad Grabštejn a Lidové sady-zahrada, těsně před 
začátkem představení. Na Open air představení je zakázáno používat deštníky. 
Doporučujeme návštěvníkům teplé oblečení, při deštivém počasí pláštěnky. Během 
představení je zakázáno používat fotoaparáty a videokamery. Do areálů Open air DFXŠ 2021 
je v době konání představení zákaz vstupu domácích zvířat.  
 
Změna programu vyhrazena.  
 
Změna programu a obsazení (dále souhrnně „změna představení“) je vyhrazena. Při změně 
představení zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Divák je 
však oprávněn v případě nezájmu o náhradní představení, žádat vrácení peněz. 
 
Upozornění: Představení na Open air DFXŠ 2021 se ruší při velmi nepříznivém počasí. (Silný 
déšť, bouřka, vítr apod.). Konečné rozhodnutí o zrušení představení bude vydáno až na místě 
(Zámek Svijany, Zámek Lemberk, Hrad Grabštejn, Lidové sady Liberec – zahrada), těsně před 
začátkem představení. V takovém případě se vstupné vrací. Bylo-li představení zahájeno a v 
průběhu hraní zrušeno pro trvale velmi nepříznivé počasí, vstupné se v souladu s obchodními 
pravidly Open air DFXŠ 2021 nevrací. 
  
V celém objektu je zakázáno kouření, kromě vybraných a označených míst – kuřácká zóna, a 
jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm. Výjimku tvoří případy, které jsou součástí 
inscenace. 
Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v celém objektu Open air DFXŠ 2021 (Zámek Svijany, 
Zámek Lemberk, Hrad Grabštejn, Lidové sady Liberec – zahrada) nosit a používat zbraně i 
jejich repliky. 
Hledištní personál je oprávněn nevpustit diváka do hlediště po začátku představení, a to v 
zájmu zachování nerušeného představení. Je na uvážení personálu, zda bude divák usazen 
do hlediště na jiné místo. 
Divákům je dovoleno vstupovat pouze do prostor vyhraněných pro veřejnost. 
Pro vozíčkáře jsou vyčleněna čtyři místa na jedno představení. Na návštěvu diváka s vozíkem 
je nutné vždy upozornit při nákupu vstupenek. Po obou stranách hlediště jsou místa vedle 
první řady běžně využívána k umístění invalidních vozíků. Děkujeme za pochopení. 


