
Podmínky spolupořádání festivalů Expediční kamera a Snow Film Fest 
(dále jen „Podmínky“) 
 
ČL. I – OBECNÁ USTANOVENÍ 
Pořadatelem festivalu Expediční kamera a Snow Film Fest v České republice a na Slovensku (dále jen „Festival“ 
nebo „Festivaly“) je spolek HIKE, BIKE, PADDLE, TRAVEL, RUN, RUM, z.s.,IČ:09191763 
 
Místním spolupořadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje uspořádání Festivalu v jednom 
nebo více konkrétních místech, v souladu s těmito Podmínkami (dále jen „Spolupořadatel“). 
 
Aktivace softwarového nástroje (zejména tlačítka nebo tzv. checkboxu), u něhož z uživatelského rozhraní 
internetových stránek vyplývá, že jimi Spolupořadatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami (zejména 
uvedením věty „Tímto vyjadřuji souhlas s Podmínkami spolupořádání festivalů Expediční kamera a Snow Film 
Fest“), v uživatelském rozhraní internetových stránek, se považuje za souhlas Spolupořadatele s těmito 
Podmínkami a jeho závazek je bezvýhradně dodržovat. 
 
Podmínky jsou přístupné prostřednictvím uživatelského rozhraní internetových stránek Festivalu. 
Spolupořadatel souhlasí s Podmínkami spolupořádání festivalů Expediční kamera a Snow Film Fest a 
zavazuje se je ve všech směrech bezvýhradně dodržovat. 
 
Spolupořadatel bere na vědomí, že není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku. 
V případě, že Spolupořadatel zadá kterýkoliv údaj do internetové stránky chybně, zavazuje se bez zbytečného 
odkladu po zjištění takové chyby uvědomit o dané chybě Pořadatele a specifikovat ji. Ustanovení předchozí 
věty se použije i v případě, že kdykoliv později dojde ke změně údajů Spolupořadatele. 
 
ČL. II. - PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE A SPOLUPOŘADATELE 
Spolupořadatel zajistí na své náklady: 
1) Určení a zajištění místa konání Festivalů. Následující údaje vyplní do elektronického formuláře nejdéle 2 
měsíce před konáním Festivalu: Město, Místo projekce, Adresa místa projekce, Kontaktní adresa pro 
doručování pošty, Kontakty na odpovědnou osobu včetně e-mailu a telefonního čísla, předprodej vstupenek 
 
2) Určení termínu konání Festivalů. Termín stanoví Spolupořadatel předběžně 2 měsíce před plánovaným 
konáním Festivalu a závazně měsíc před konáním Festivalu. Stanovený nebo změněný termín pošle 
Spolupořadatel na kontaktní email. 
 
3) Komplexní organizační zajištění Festivalů v daném místě a čase, zejména zajištění sálu, technické 
zabezpečení (dataprojektor, počítač, ozvučení aj.), pořadatelskou službu v potřebném rozsahu (promítači, 
uvaděčky, prodej vstupenek, šatna apod.), místní propagaci apod. 
 
4) Podrobné pokyny týkající se organizace Festivalů a prezentace sponzorů a partnerů během Festivalů jsou 
uvedeny na snowfilmfest.cz nebo expedicnikamera.cz a jsou pro Spolupořadatele závazné. 
 
5) Spolupořadatel se zavazuje nezkracovat, nevynechávat a neměnit filmové bloky a reklamní spoty dodané či 
poskytnuté Pořadatelem. Dále se zavazuje nepoškozovat během Festivalů žádným způsobem jméno 
kteréhokoliv z partnerů a sponzorů Festivalů a usilovat o jejich maximální propagaci během Festivalů. 
Spolupořadatel se zavazuje distribuovat propagační materiály festivalových partnerů zaslaných Pořadatelem 
mezi své diváky. 
 
 
6) Spolupořadatel se zavazuje zajistit, že Pořadatelem dodané filmy a další autorské materiály nebudou 
promítány jinde mimo určené prostory a čas v rámci Festivalů, nebudou provedeny žádné kopie a nebude 
porušeno autorské právo. Za porušení autorských práv nese plnou zodpovědnost Spolupořadatel. Po ukončení 
festivalu jsou dodané či poskytnuté filmové bloky nadále chráněny autorskými právy a spolupořadatel je 
povinen znemožnit jejich zneužití například smazáním z HD či jinak. 
 
7) Případný doprovodný program (besedy, výstavy fotografií, koncerty apod.) je Spolupořadatel povinen 
oznámit předem Pořadateli. 



 
8) Spolupořadatel se zavazuje umožnit volný vstup na Festivaly a veškerý doprovodný program osobám, 
kterým Pořadatel poskytl volnou vstupenku. 
 
9) Spolupořadatel je povinen kontrolovat a včas doplňovat své údaje (jako zvolený program, místo a čas 
promítání, doprovodný program, fotografie apod., dále organizační údaje jako fakturační a doručovací adresu, 
kontakty apod.) na festivalovém webovém portálu. Přístupový a editační link bude spolupořadateli zaslán 
emailem. Jestliže Spolupořadatel poruší uvedenou povinnost, má Pořadatel právo po něm požadovat smluvní 
pokutu ve výši 999 Kč. Po dohodě může být výše smluvní pokuty snížena. 
 
10) Spolupořadatel bude usilovat o maximální propagaci konání svého Festivalu v daném městě a uvádět ve 
všech materiálech místo a termín konání Festivalu v daném městě. 
 
11) Příjmy ze vstupného jsou příjmem Spolupořadatele. 
 
12) Příjem od místního sponzora zajištěného Spolupořadatelem je příjmem Spolupořadatele. 
 
13) Příjmy od místních sponzorů či jiných subjektů zajištěných společně Pořadatelem a Spolupořadatelem se 
dělí v poměru dle konkrétní samostatné dohody, která může být učiněna v písemné formě, nebo 
prostřednictvím elektronické pošty. 
 
14) Příjmy a náklady Spolupořadatele související s plněním těchto Podmínek jdou na účet Spolupořadatele a 
jsou předmětem jeho účetnictví. 
 
Pořadatel zajistí na své náklady: 
1) Pořadatel dodá, resp. zajistí Spolupořadateli datové soubory s vybranými českými 
i zahraničními filmy z oblasti outdoorových sportů a cestování. Mezi jednotlivé filmy budou Pořadatelem 
předem a neměnně zařazeny reklamní spoty partnerů a sponzorů. Tyto filmové bloky nelze měnit, zkracovat 
nebo upravovat. Pořadatel zajistí grafické zpracování plakátů a dodá na webu akce tisková data pro Festival. 
 
2) Pořadatel zajistí překlady filmů z dodaných cizojazyčných filmů (s výjimkou češtiny a slovenštiny) a zajistí na 
své náklady titulkování filmů nebo jejich případný dabing. 
 
3) Pořadatel zajistí celostátní mediální partnery. 
 
ČL.III - POPLATEK ZA PŘÍPRAVU A DODÁNÍ FILMŮ I DALŠÍCH MATERIÁLŮ A S TÍM SPOJENÝCH PRÁV 

Za konání každého jednotlivého promítání Festivalu zaplatí Spolupořadatel v ČR Pořadateli: 
 
Běžný licenční poplatek 999 Kč nebo v obcích do 3000 obyvatel, ve školách, studentských klubech a další 
uzavřených komunitách, a v místech s maximální kapacitou do 40 diváků zvýhodněnou licence za 699 Kč. 
Pořadatel a Spolupořadatel se mohou ve výjimečných případech individuálně dohodnout na jiné výši 
poplatku. 
 
ČL.IV – UKONČENÍ SPOLUPRÁCE 
Pokud Spolupořadatel o spolupořádání Festivalu nemá zájem, zavazuje se to Pořadateli oznámit písemně nebo 
e-mailem nejpozději dva měsíce před termínem konání Festivalu. Spolupořadatel tím ztrácí právo na další 
pořádání Festivalů v daném místě. 
Pořadatel může v případě závažného porušení povinnosti vyplývající z těchto Podmínek Spolupořadatelem, 
zejména porušení nebo nedodržení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. II. těchto Podmínek, ukončit s okamžitou 
platností spolupráci se Spolupořadatelem, vypovědět dohodu vzniklou předchozí akceptací těchto Podmínek  
Spolupořadatelem a odejmout Spolupořadateli bez náhrady oprávnění Festival pořádat, zejména oprávnění 
veřejně či neveřejně promítat filmy, které jsou součástí programu Festivalu. 
 
Čl.V - SANKCE 
V případě závažného porušení povinnosti Spolupořadatele vyplývající z těchto Podmínek se stanoví povinnost 
Spolupořadatele zaplatit Pořadateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ; zaplacením 



smluvní pokuty není dotčeno právo Pořadatele požadovat náhradu škody v plné výši. Závažným porušením ze 
strany Spolupořadatele se pro účely tohoto odstavce rozumí porušení jakékoli povinnosti Spolupořadatele 
uvedené v těchto Podmínkách vedoucí k porušení autorských práv a/nebo závazkových vztahů pořadatele s 
partnery festivalu; závažným porušením se myslí i úmyslné poškození dobrého jména Festivalu. Ukončením 
spolupořádání není dotčeno právo vymáhat smluvní pokutu a/nebo náhradu způsobené škody. Spolupořadatel 
se zavazuje, že o všech důvěrných a utajovaných informacích a skutečnostech, o kterých se dozví v průběhu 
vzájemné spolupráce, bude zachovávat mlčenlivost, a to i po případném ukončení spolupráce na 
spolupořádání 
 
Festivalu. Výjimkou jsou informace podané třetí osobě z důvodu plnění těchto Podmínek. 
Tyto Podmínky představují jedinou a úplnou dohodu mezi Pořadatelem a Spolupořadatelem vztahující se na 
umožnění pořádání Festivalů v daném městě, a plně nahrazují jakékoliv předcházející prohlášení, ujednání a 
smlouvy. 
 
Tyto Podmínky jsou platné od dne 10. 10. 2021 
Za pořadatele Pavel Pichler 


