GEJZÍR fest open air 2020
www.gejzirfest.cz
Dění na pódiu:
19.6. 2020

14:00 hod. - 23:00 hod.

FOLKLOK

Zvuk:

Míra Bartyzal

Moderátor:

Luboš Hrdlička
folkový písničkář, kytarista a zpěvák, divadelník, hudební skladatel a textař

Hudební produkce:

FOLKOVÝ LOK

cca 14:00 hod - 23:00 hod.

14:00

14:30

0:30

ŽIVELNÁ POHROMA
hudební seskupení Domova sv. Anežky, o.p.s. Čihovice Týn n/ Vltavou

14:30

15:10

0:40

Luboš HRDLIČKA

15:30

16:10

0:40

Želiboys - ŽELIBORŮ A PŘÁTELÉ

16:30

17:10

0:40

SPOLEKTIV

17:30

18:10

0:40

SEMTAM a Vojta ZÍCHA

18:30

19:10

0:40

DRC

19:30

20:10

0:40

WEEKEND

20:30

21:10

0:40

Honza FRANC a Bezpravidel

21:30

22:10

0:40

PERGAMEN bluegrass / České Budějovice
UVEDENÉ ČASY JSOU ORIENTAČNÍ

20.6. 2020

14:00 hod. - 23:00 hod.

ROCK METAL

Zvuk:

Míra Bartyzal

Moderátor:

Pavel Skok
manažer a leader kapely RENTGEN HEAVY METAL

Hudební produkce:

KISS ROCK – METAL

cca 14:00 hod - 23:00 hod.

14:00

14:50

0:50

HK band aneb Hudební Kroužek

15:10

16:10

0:60

Sylvaband / České Budějovice

16:30

17:30

0:60

TAROK Hluboká nad Vltavou

17:50

18:50

0:60

WARHAWK power-metal / České Budějovice

19:10

20:10

0:60

RENTGEN czech heavy metal Týn nad Vltavou

20:30

21:30

0:60

NIGHTWINGS metal-symphonic / České Budějovice
UVEDENÉ ČASY JSOU ORIENTAČNÍ
ZMĚNA VYHRAZENA
PROGRAM SE STÁLE DOPLŇUJE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------místo konání:
areál zahrádkářské kolonie České Budějovice 3 Pražské předměstí cca 250 m od křižovatky Pražská x Strakonická x Nádražní
sjezd z Nádražní ul. Loc: 48°59'22"N 14°28'45.8"E
V AREÁLU A JEHO OKOLÍ NELZE PARKOVAT !
mapa: https://mapy.cz/s/hekogufuzo
mapa na www.gejzirfest.cz nebo na www.pohodari.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moto:
"Nedílnou součástí života naší společnosti a utváření životního stylu je kultura a umění. Je zdrojem zábavy zdravého
kulturního podvědomí v návaznosti na zvýšení kvality života a sociální stability společnosti.

GEJZÍR fest open air 2020
www.gejzirfest.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODMÍNKY FESTIVALU
místo konání:
areál zahrádkářské kolonie České Budějovice 3 Pražské předměstí cca 250 m od křižovatky Pražská x Strakonická x Nádražní
sjezd z Nádražní ul. Loc: 48°59'22"N 14°28'45.8"E
mapa: https://mapy.cz/s/hekogufuzo
mapa na www.gejzirfest.cz nebo na www.pohodari.com
termín: 19.06. - 20.06. 2020
FOLKLOK
ROCK – METAL

pátek 19.6.2020
sobota 20.6.2020

14:00 – 23:00 hod.
14:00 – 23:00 hod.

POHODÁŘI VSKH
Volnočasové a kulturní centrum, veřejně prospěšná nezisková organizace. Preventivní, vzdělávací a zážitkové programy,
zookoutek, volnočasová zahrada, pobyty v přírodě, puťáky na vodě i na souši ...
PODMÍNKY, POKYNY A DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY FESTIVALU
Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
Vstupné - dobrovolné vstupné je řešeno formou zakoupení výrobků klientů nestátních neziskových organizací. Případný výtěžek
akce je věnován na charitativní a dobročinné účely činnosti nestátní neziskové organizace.
Provozovatelé jednotlivých atrakcí mohou vybírat vstupné.
V areálu zajištěno komerční občerstvení.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
Do areálu NENÍ dovoleno vnášet návykové nápoje a látky, PET láhve, skleněné láhve, jednorázové plastové kelímky,
plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné.
Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je
zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!
Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované
fotografy a novináře není povoleno do areálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!
Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu.
Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
Návštěvník souhlasí se zveřejněním foto a video dokumentace včetně mediální prezentace organizace,
spolupracujících subjektů a partnerů, za nezletilou osobu za tento souhlas zodpovídá dospělý doprovod.
Zóna s WC je otevřena non-stop.
Jediná platná měna ve festivalovém areálu je Koruna česká.
Do festivalového areálu je zakázáno vodit psy či jiná zvířata. Neplatí pro udělené výjimky.
Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
Parkování – V AREÁLU A JEHO OKOLÍ NELZE PARKOVAT !
Nejbližší parkování sběrné parkoviště P+R Jírovcova v Českých Budějovicích cca 486 m od areálu.
Po – Pá 06 až 20 hod. – placené stání
Po – Pá 20 až 06 hod., So, Ne a státní svátky – zdarma.
Cena parkovného: do 1 hod. – 5 Kč, do 4 hod. – 10 Kč a do 14 hod. – 20 Kč.
Max. doba zpoplatněného stání - 24 hod.
Při vjezdu vyzvednout parkovací lístek a před odjezdem uhradit parkovné v jedné ze tří pokladen, které jsou umístěny na ploše
parkoviště, u nástupní zastávky MHD linky č. 23 a u vstupu z ulice Jírovcova. Výjezd z parkoviště bude umožněn do 15 minut
od uhrazení platby po předložení parkovacího lístku ke čtečce výjezdové závory. Možná platba pomocí Aplikace Sejf a
Virtuálních parkovacích hodin. https://www.c-budejovice.cz/zachytne-parkoviste-pr-jirovcova
Popřípadě parkoviště obchodní zóny Strakonická České Budějovice Pražské předměstí nedaleko křižovatky Pražská x
Strakonická x Nádražní cca 500 m od areálu. A další parkoviště na Pražské předměstí České Budějovice, která jsou od areálu
vzdálena cca 500 m. Lze využít i placené parkování v OC IGY České Budějovice cca 650 m od areálu.
Dopravní spojení:
Železniční a autobusová stanice: 2,5 km.
Železniční a autobusové nádraží se nachází nedaleko sebe cca 50 m. Od obou nádraží dostupnost MHD ČB směr zastávky
MHD ČB Strakonická - obchodní zóna, které jsou od areálu vzdáleny cca 500 m.
Přehled vlakových a autobusových spojů, včetně MHD ČB naleznete na webových stránkách IDOS.cz.

