
KOMPLETNÍ INFORMACE 
 
MAPA AREÁLU 

 
 
PROVOZ AREÁLU 
Areál se všem návštěvníkům otevře v sobotu 18. června v 10:45 hodin. 
Předpokládaný konec je naplánován v sobotu 18. června ve 22:00 hodin.  
Do areálu je zakázán vstup domácích mazlíčků. V areálu jsou toalety, tekoucí voda, 
požární dozor, zdravotníci a organizační služba pořadatelů.  
Prosíme, dbejte jejich pokynů.  
 
 

VSTUPENKY 
Cena vstupenek na místě: 600 Kč (cena vstupenek je konečná včetně DPH a platí 
po celou dobu akce) 
Kasa bude otevřena od 10:30 hodin. Předprodej vstupenek probíhá v síti 
Ticketstream za 550 Kč + poplatky prodejce a bude ukončen v pátek ve 20:00 
hodin. Předprodej vstupenek zde: https://www.ticketstream.cz/akce/festival-
uvedomeni-143156  
Děti do 7 let (včetně) mají vstup zdarma - věk musí rodiče prokázat platným 
průkazem s fotkou dítěte. ZTP/P mají vstup zdarma, doprovod hradí plné vstupné. 
Slevy ZTP nebo jiné nejsou k dispozici.  
 
 
 
 



PŘIBLIŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Moderátor festivalu – Katka Machová  
 
11.00 ZAČÁTEK AKCE 
11.30 LUKÁŠ BULÍN M.D. (A.M.)  & MONIKA DZINGELOVÁ  
13.00 MUDr. LUDMILA ELEKOVÁ   
14.30 JAN SKRYJA 
15.45 HUDEBNÍ KAPELA B1NARY (30 min)  
16.30 PAVEL MORIC  
18.00 PhDr. MARIAN JELÍNEK, Ph.D. 
19.30 HUDEBNÍ KAPELA B1NARY (30 min) 
20.15 JAROSLAV DUŠEK  
22.00 Předpokládané ukončení festivalu 
 
 
DĚTSKÁ ZÓNA  
Pro vaše dětičky máme připravenou dětskou zónu se spoustou zábavy. Vaše 
ratolesti si užijí zábavné hry, skákací hrad, malování na obličej, kreativní dílničku, 
výrobu obřích bublin, zorbing koule.  
 
 

OBČERSTVENÍ 
Návštěvníci mohou využít několik bohatě zásobených barů s pestrým sortimentem 
nealko i alko nápojů včetně lahodné kávy. K dispozici bude také čajovna s vodními 
dýmkami. 

Specialitou bude cateringová zóna s pestrým výběrem čerstvého kvalitního 
jídla – k dostání tak bude např. burgery, mexické tortilly, vegetariánské sendviče, 
low-carb speciality podle programu hubnujidlem.cz & chrudimského kruhu zdraví, 
saláty, různé druhy čerstvé domácí pizzy, obložené chleby a chlebíčky, wrapy a 
pochutiny z domácí výroby, čerstvě pečené koláče a záviny, domácí dorty a 
palačinky, zmrzlina, nanuky a mnoho dalšího. Takže doporučujeme nechat tentokrát 
řízek v chlebu doma a naobědvat se přímo u nás. Nebudete litovat J  
 

BANKOMAT / ATM 
Doporučujeme mít dostatečnou finanční rezervu v hotovosti, v areálu nebude 
bankomat. 
 
 



AKREDITACE – VOLNÝ VSTUP / VÝHERCI 
SOUTĚŽÍ, HOSTÉ 
Volné vstupy poskytujeme pouze partnerům akce a tyto musí být předem schválené 
organizátorem.  
K vyzvednutí volného vstupu/akreditace musíte předložit občanský průkaz nebo 
pas.   
Bez prokázání totožnosti nebude možné vstupenku vydat. Vstupenku je nutné 
vyzvednou osobně, ne v zastoupení a je platná pouze na uvedené jméno.  
 
 

UPOZORNĚNÍ A PRAVIDLA 
Zákaz vnášení zbraní, pyrotechniky, drog, vlastního pití a jídla. Na akci je zdravotní 
dozor, požárníci a security služba. 
Posíleny jsou hlídky Policie ČR. Zákaz prodeje alkoholu mladším 18 let! 
Prosíme o maximální spolupráci s organizátory akce, respektování pravidel 
bezpečností agentury a dodržování zásad slušného společenského chování. 
Děkujeme! 
 
 

PARKOVIŠTĚ 
Cena parkovného je 200 Kč včetně DPH za jeden vůz na den. Platíte pouze za 
vyhrazený prostor, který se nachází na horní a spodní louce přilehlé u areálu 
Svojšice, tedy přibližně 3 min. pěšky od areálu. Prostor není hlídaný, proto 
nenechávejte ve vozech cenné věci. Kolem areálu platí zákaz parkování mimo 
vyhrazená parkoviště. Při porušení mohou být tato vozidla odtažena, též se 
vystavujete riziku krádeže nebo poškození vozu. Doprava v místě konání je řízena 
pořadatelem akce, dbejte jejich pokynů.  
 
 

STANOVÉ MĚSTEČKO 
Složit hlavu můžete ve stanovém městečku, které vám zdarma nabídne místo pro 
vaše stany a celty. Stanové městečko není hlídané, proto si nenechávejte ve stanech 
žádné cenné věci a po dobu pobytu si je hlídejte. Městečko je nutné opustit 
nejpozději v neděli do 11:00. 
Ve stanovém městečku platí ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ, GRILOVÁNÍ, ZÁKAZ 
VNÁŠENÍ SKLA, LAHVÍ APOD. 
Další možnosti ubytování najdete zde: https://svojsice.cz/ubytovani/  
 
 

 
 
 



SMLUVNÍ TAXI PRO FESTIVALY V AREÁLU 
SVOJŠICE 2022 
Dispečink: +420 722 300 721 / +420 734 345 678 
 
Standardní auto: Sazba za km 36 Kč + 60 Kč nástup 
Vícemístné auto (pro 5-8 lidí): Sazba za km 50 Kč + 60 Kč nástup 
 
Příklady cen: 
Vlakové nádraží Kolín - Svojšice  (41 km) - 1500,-  / velké auto 2100,- 
Vlakové nádraží Pardubice - Svojšice (17,2 km) - 680,- / velké auto 920,- 
Vlakové nádraží Chrudim - Svojšice (16,5 km) 660,- / velké auto 890,- 
Vlakové nádraží Přelouč - Svojšice (11,2 km) -  470,- / velké auto 620,- 
 
Doplňkové služby:  
Alkoholtest  100,-Kč 
Při využití odvozu vozu se poplatek za test odečítá z ceny jízdy. 
Odvoz vozu 0-10 km fix 700,- 
Nad 10 km je cena 70,-/km 
Z každého placeného úkonu odvádí dopravce 20,- Kč neziskovce Auttalk. 
 
Smluvní taxi a doplňkové služby zajišťuje externí firma „TAXIFEST Martin Sýkora".  
 
 

BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKY, AKREDITACE, 
VÝHERCI, OSTATNÍ VSTUPY 
Akreditace, VIP, vystupující, partneři a další hosté musí svou totožnost při vstupu na 
festival prokázat občanským průkazem. Pomáháte nám tím zamezit podvodům s 
akreditacemi. Každý návštěvník festivalu je povinen se podrobit osobní prohlídce 
v případě podezření na vnášení zakázaných látek a zbraní. Platí přísný zákaz vnášení 
drog, pyrotechniky, ostrých předmětů a vlastního pití a jídla. 
Pokud s sebou povezete léky, předložte při kontrole u vstupu lékařské potvrzení. 
Změny vyhrazeny na základě určení pořadatele, společnosti DC Promo Agency 
s.r.o. 
 
POŘADATEL AKCE: DC PROMO AGENCY S.R.O., IČ: 02757729 


