ORGANIZAČNÝ POKYN ORGANIZÁTOROV PODUJATIA
„LOKČIANSKY KOTLÍK“
Podujatie „Lokčiansky kotlík“ je verejné kultúrne podujatie spoločensko-gastronomickej povahy,
ktorého zámerom je šírenie pozitívneho vnímania obce Lokca a jej obyvateľov, miestnej gastronómie
a kultúry, občianskej spolupatričnosti a národných kultúrnych hodnôt na nediskriminačnom,
nepolitickom a neziskovom základe.
Na účel dodržania uvedeného zámeru prijímajú organizátori podujatia tento organizačný pokyn:
•

•
•

Organizátori podujatia si vyhradzujú právo neumožniť alebo ukončiť účasť na podujatí
žiadateľovi alebo skupine žiadateľov o účasť v súťažnej časti podujatia, ktorí by svojou
účasťou mohli priamo alebo nepriamo propagovať alebo smerovať k obsahu propagácie
nezlučiteľnej s povahou podujatia.
Organizátori si vyhradzujú právo na rozmiestnenie súťažiacich tímov.
Ako propagáciu (obsah propagácie) nezlučiteľnej s povahou podujatia organizátori podujatia
určujú najmä:
•

•

•

•

•
•
•
•
•

propagáciu ohrozujúcu alebo poškodzujúcu život alebo zdravie ľudí, základné ľudské
práva a slobody, ústavné zriadenie, majetok, verejný poriadok, mravnosť, životné
prostredie, kultúrne dedičstvo,
podnecovanie na trestný čin alebo verejné vyzývanie na hromadné neplnenie dôležitej
povinnosti uloženej zákonom alebo na základe zákona, alebo na závažné porušovanie
verejného poriadku,
podporu alebo propagáciu skupiny, hnutia alebo ideológie, ktorá smeruje k potlačeniu
základných práv a slobôd osôb, alebo ktorá hlása rasovú, etnickú, národnostnú alebo
náboženskú nenávisť alebo nenávisť voči inej skupine osôb alebo propaguje skupinu,
hnutie alebo ideológiu, ktorá v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a
slobôd osôb,
podporu politickej strany, politického hnutia, člena strany alebo člena hnutia alebo
kandidáta, popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, politického hnutia
alebo kandidáta,
šírenie omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov,
nedovolenú propagáciu alkoholických výrobkov, tabakových výrobkov, zbraní, streliva,
liekov,
týranie alebo iné protiprávne alebo nehumánne zaobchádzanie so zvieratami,
propagáciu s cieľom narušiť mier, podnecovať k vojne alebo inak podporovať vojnovú
propagandu, nedovolené ozbrojovanie alebo obchodovanie so zbraňami,
inú propagáciu v rozpore so zámerom podujatia.

•

Organizátori podujatia si vyhradzujú právo podmieniť účasť žiadateľa alebo skupiny
žiadateľov o účasť v súťažnej časti podujatia podpisom písomného vyhlásenia, v ktorom sa
žiadateľ alebo skupina žiadateľov o účasť zaviaže v plnom rozsahu rešpektovať a napĺňať
tento organizačný pokyn.

•

V prípade potreby ďalšieho ozrejmenia tohto organizačného pokynu je možné o toto
požiadať organizátorov alebo nimi poverené osoby prostredníctvom nasledovných

kontaktov: jan.socha1@gmail.com, jadron@bencontd.sk 0908111515 - táto možnosť je
vyhradená do 48 hodín pred začatín podujatia

