SVRATECKÉ LÉTO – NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Návštěvníci vstupem do areálu souhlasí s tímto Návštěvním řádem a jsou povinni dodržovat následující pravidla:
Povinnosti návštěvníků:
1. Při vstupu do areálu se návštěvníci musí prokázat ID páskou a projít bezpečnostní kontrolou.
2. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich
majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým
jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby.
3. Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, neničit zeleň, majetek pořadatelů festivalu ani majetek jiných osob.
4. Udržovat čistotu a pořádek.
5. Akce je nekuřácká a kouřit je možno pouze na vyznačených místech. (tato místa jsou odpovídajícím způsobem vyznačena)
6. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů,
členů záchranné služby apod.
7. V případě evakuace mají návštěvníci povinnost řídit se pokyny organizátora.
8. V případě zranění může návštěvník využít ošetření zdravotníkem - místo bude označeno .
9. V případě vzniku nestandardní bezpečnostní situace se řídit pokyny organizátorů či příslušníků Integrovaného záchranného
systému.
10. Návštěvník svým vstupem do areálu dává svolení s užitím fotografické podobizny nebo zvukového záznamu své osoby, který
může být pořízen v průběhu jeho přítomnosti v areálu.
Zákazy:
1. Vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
2. Vnášet alkohol, drogy či jiné toxické látky
3. Vnášet natlakované nádoby
4. Vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky
5. Používání otevřeného ohně
6. Ničit zařízení a jeho vybavení
7. Zákaz kouření na hrací ploše (fotbalové hřiště)
8. Zákaz vstupu se psy
9. Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
10. Používat projevů odporujících dobrým mravům, zejména projevům vulgárním, násilným a hanobícím rasu
11. Ničit či poškozovat jakákoli zařízení a vybavení umístěné v areálu akce a to včetně poškozování věcí jejich popisováním,
polepováním a postřikováním sprejem .
12. Úmyslně poškozovat bezpečnostní či protipožární zařízení, jakož i rozvody vody či elektrické energie
13. Nepořizovat v areálu ani při představeních zvukové a obrazové záznamy pro jakékoliv jiné, než soukromé účely.
Identifikační pásky:
1. Každý návštěvník obdrží identifikační pásku na zápěstí, která ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit
a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození je neplatná.
2. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní
službě, popřípadě pořadateli.
3. V případě neplatné pásky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden
bezpečnostní službou z areálu.
Bezpečností služba
1. Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu. Pracovníci bezpečnostní služby budou označeni
nápisem SECURITY. Při jakémkoli problému s ochrankou upozorněte pořadatele.
2. Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí.
Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby:
● Bezpečnostní služba kontroluje identifikačních pásky při vstupu do areálu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání vč.
namátkových kontrol. Dále provádí osobní prohlídku při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených
předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující
bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, atd.). Provádí také
usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení vstupu návštěvníkům vstupu do prostor kam nesmí
veřejnost, pomoc handicapovaným návštěvníkům při vstupu do bariérových prostor, poskytuje informace o zdravotnické
službě. V neposlední řadě provádí ochranu návštěvníků, účinkujících a zařízení.
Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu
1. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně
ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení akce).
2. Pokud jsou návštěvníci festivalu pod vlivem alkoholu, přebírají tím na sebe v případě zranění veškerou odpovědnost.
3. V případě hrubého porušení Návštěvního řádu si organizátor vyhrazuje právo návštěvníka vyzvat k opuštění areálu.
4. Účastník je povinen na žádost pořadatele nebo jím pověřené osoby (zejména bezpečnostní služby) umožnit provedení
kontroly dodržování pravidel návštěvního řádu. V případě porušení pravidel zde uvedených jsou pořadatel nebo jím
pověřené osoby oprávněni návštěvníka z prostor areálu festivalu či jeho části vykázat. Návštěvník je povinen na základě
výzvy pořadatele či jím oprávněné osoby prostor opustit.
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