NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
1. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasil Návštěvním řádem a pokyny pořadatele a
zavázal se jimi při návštěvě řídit.
2. Vstup a pobyt je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem
3. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů
uvedeného v zákoně č. 40/209 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"tr.zák.") nebo přestupku, bude vyvedena a předána Policii ČR.
4. Každý Návštěvník je povinen pro vstup předložit ke kontrole vstupenku
5. Každá osoba vstupující do arealu souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a
svých zavazadel. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu.
6. Do arealu není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě
deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované
předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené
oděvy, politické a reklamní materiály (do VIP prostor je možno vnášet reklamní materiály po
předchozím souhlasu Provozovatele), sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné
látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, notebooky, tablety a
podobné přístroje, jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i
zvukových (výjimky uděluje zpravidla Pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a
výbušné hořlaviny), hořlaviny, dalekohledy, parfémy - nad obsah 100 ml (držitel je na požádání
pracovníka ostrahy arény při vstupní bezpečnostní kontrole povinen parfém sám na sobě
vyzkoušet), laky nebo deodoranty ve spreji - nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pověřené
osoby při vstupní bezpečnostní kontrole povinen lak či deodorant sám na sobě vyzkoušet),
dětské kočárky (včetně tzv. „golfových holí“), jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či
sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na
zdraví nebo majetku, tak Pořadateli akce a Návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých
předmětů má právo rozhodnout Pořadatel akce.
7. Platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na produkční plochu a do hlediště.
8. Do areny je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně
postižené.
9. Náhrada veškerých škod způsobených Návštěvníkem bude vymáhána podle příslušných
platných právních předpisů České republiky.
10. Pořadatel akce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými
osobami.

