
Informace pro návštěvníky

Klubová akce: Festival nemá status veřejné akce, takže každý návštěvník se bude muset při 
vstupu zaregistrovat svým podpisem jako dočasný člen klubu „Ve dvoře“.

Příspěvky: Náklady na konzumaci jídel, nápojů, jakož i na odměny účinkujícím se budou
hradit formou dobrovolných příspěvků dle „doporučených“ cen.... ;-)

Ubytování: Na zahradě je možné stanovat, při nepříznivém počasí je možné přespat pod 
střechou. Kapacita ovšem není neomezená... Infrastruktura jako wc, sprcha 
atd. je k dispozici v areálu festivalu.
Možnost parkování obytných vozů v blízkosti areálu.
Veřejná ubytovací zařízení v Kroměříži (5km) s možností dopravy námi 
organizovaným osobním vozem s řidičem.

Koupání: V blízkosti areálu je veřejné koupaliště (koupák), o něco dále pak jezero 
vzniklé těžbou štěrku (štěrkáč)

Ostatní dotazy: I všetečné otázky ochotně zodpoví „duo železných nervů“ Iva a Tomáš

Informace pro účinkující

Stage: Zastřešené pódium o rozměrech 5 x 3,5 m
Vybavení: PA + mixážní pult, osvětlení, bicí souprava, stojany, mikrofony (4 ks.)
Ubytování: Možnost ubytování v domě s omezenou kapacitou
Náklady: Konzumace a cestovní náklady samozřejmě na účet organizátorů festivalu.

Odměna za vystoupení dle výše vybraných příspěvků...

Informationen für Besucher

Klubaktion: Das Festival hat keinen Status eines öffentlichen Anlasses. Jeder/jede 
Teilnehmende wird sich also am Anfang mit eigener Unterschrift als ein 
temporärer Mitglied des Klubs „Im Hof“ registrieren lassen.

Beiträge: Die Kosten vom Konsum, sowie die Gagen für Musiker werden in Form der 
freiwilligen Beiträgen gemäss „empfohlener Preisen“ gedeckt... ;-)

Unterkunft: Im Garten kann man zelten, bei schlechtem Wetter ist möglich unter einem 
Dach zu übernachten. Die Kapazität ist jedoch etwas eingeschränkt. Die 
Infrastruktur wie WC, Dusche usw. steht am Festgelände zur Verfügung.
Wohnmobile können in der Nähe des Areals geparkt werden.
Öffentliche Einrichtungen in Kroměříž (5km) mit einer Möglichkeit ein 
privates Shuttle-Auto zu nutzen.

Baden: In der Nähe des Areals ist eine öffentliche Badeanstalt (koupák), etwas weiter
dann ein See in einer Kiesgrube (štěrkáč).

Weitere Fragen: Alle Fragen werden vom „Duo der eisernen Nerven“ Iva und Tomáš gerne 
beantwortet...;)

Informationen für Musiker

Stage: Ein überdachtes Podium mit Massen 5 x 3,5 m
Ausstattung: PA + Mischpult, Beleuchtung, Schlagzeug, Stative, Mikrofone (4 ks.)
Unterkunft: Eine Möglichkeit im Haus zu übernachten, jedoch in eingeschränkter Zahl
Kosten: Reisekosten und Konsum werden selbstverständlich vom Festival 

übernommen. Eine Gage für den Auftritt wird sich nach der Höhe der 
Beiträge richten...


