Je tady pro Váš volný čas a zábavu

Návštěvní řád pro akce pořádané EXPEDITA z.s.
Každý návštěvník akce je povinen dodržovat návštěvní řád a dbát pokynů pořadatelů označených cedulkou či
visačkou s nápisem „pořadatel,“ nebo vestou, případně jiným prokazatelným označením pořadatele. Návštěvník je
dále povinen dbát pokynů bezpečnostní služby a chovat se tak, aby neporušoval zákon, morálku, ani veřejný
pořádek.
1. Návštěvníkovi je zakázáno vnášet do prostor, ve kterých je konána akce jakékoliv tekutiny, potraviny,
drogy, chemikálie, výbušniny a zbraně, a to včetně jejich maket a napodobenin. Návštěvníkovi se dále
zakazuje vynášet nápoje zakoupené v prostorách akce, respektive nádoby, ve kterých jsou nápoje
podávány, z těchto prostor.
2. Návštěvník je povinen podrobit se při vstupu na akci osobní prohlídce své osoby a svých osobních věcí,
jako např. tašky, batohy, kabelky, ledvinky, a jiné, to vše za účelem zjištění, zda návštěvník dodržel bod č. 1
návštěvního řádu. Osobní prohlídka návštěvníka je prováděna z bezpečnostních důvodů prostřednictvím
bezpečnostní služby.
3. Ve všech prostorách, ve kterých je konána akce platí přísný zákaz kouření, a to včetně elektronických
cigaret, a dále přísný zákaz jakékoliv manipulace s ohněm.
4. Návštěvníci jsou oprávněni se pohybovat pouze ve vymezeném prostoru akce. Návštěvníci mají zakázáno
vstupovat do uzavřených dveří, vyjma WC, jakož i zákaz vstupovat do prostor či dveří ohraničených či
oddělených páskou signalizující zákaz vstupu.
5. Návštěvníci jsou oprávněni své osobní věci odkládat pouze v prostorách šatny. Za věci odložené mimo
šatnu EXPEDITA z.s., pořadatelé akce, ani bezpečnostní služba, nenesou žádnou zodpovědnost.
Zodpovědnost za své osobní věci odložené mimo šatnu si nese každý návštěvník sám. Návštěvníkovi se
zakazuje vnášet do prostor konání akce věci, které svou povahou na akci běžně nepatří.
Pokud návštěvník poruší či odmítne splnit jakoukoliv povinnost danou mu návštěvním řádem, jsou pořadatelé i
bezpečnostní služba oprávněni odepřít návštěvníkovi vstup do prostor, ve kterých je konána akce. Pokud se
návštěvník dopustí porušení jakékoliv povinnosti dané mu návštěvním řádem či tuto povinnost odmítne splnit,
jsou pořadatelé i bezpečnostní služba oprávněni vyvést návštěvníka z prostor, ve kterých je konána akce, a
k tomuto použít i donucovacích prostředků, v případě, kdy návštěvník neopustí prostory dobrovolně. Stejné
oprávnění vyvést návštěvníka z akce bez nároku na vrácení vstupného mají pořadatelé i bezpečnostní služba také
v případě, kdy je návštěvník v podnapilém stavu, v důsledku čehož se chová nevhodně či spí v prostorách akce.
Posouzení, zda je návštěvník v podnapilém stavu a zda se chová nevhodně či spí, je plně v kompetenci pořadatele
či bezpečnostní služby. V případě, kdy je návštěvník z důvodu porušení jakékoliv povinnosti či z důvodu
podnapilosti z prostor akce vyveden, nemá nárok na náhradu uhrazeného vstupného, ani na případné škody
vzniklé mu vyvedením.
Návštěvník je povinen uhradit veškerou škodu (a to jak na majetku, tak i na zdraví), kterou na akci způsobil.
Návštěvník bere na vědomí, že v případě, kdy způsobí jakoukoliv škodu, je pořadatel či bezpečnostní služba
povinen tuto skutečnost ohlásit policii České republiky.
Zakoupením vstupenky, jakož i samotným vstupem na akci návštěvník stvrzuje, že se s pravidly
návštěvního řádu plně seznámil a zavazuje se tyto dodržovat.

Definice pojmů:
Návštěvník = každá osoba, která vstoupí do prostor, ve kterých se koná akce, s výjimkou pořadatelů,
bezpečnostní služby a účinkujících
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Pořadatel = osoba dohlížející na dodržování návštěvního řádu, bezpečnosti a pořádku na akci, označená cedulkou
či visačkou s nápisem „POŘADATEL,“ nebo vestou, případně jiným prokazatelným označením pořadatele
Bezpečnostní služba = osoba dohlížející na dodržování návštěvního řádu, bezpečnosti a pořádku na akci,
označená cedulkou či visačkou s nápisem „SECURITY,“ nebo vestou, případně jiným prokazatelným označením
Účinkující = osoba, která pro spolek EXPEDITA z.s. zajišťuje realizaci programu akce, jako např. diskjockey (osoba,
která vybírá, pouští a reprodukuje hudbu), moderátor, tanečníci, hudebníci apod.
Akce = večírek, párty, festival, ples, diskotéka či sešlost, kterou spolek EXPEDITA z.s. pořádá pro širokou veřejnost
Prostory akce = v interiéru se jedná o volně přístupné místnosti, ve kterých se prokazatelně realizuje konání akce,
jako např. sály se stoly a židlemi, taneční parket, bar, vstupní hala, WC a v exteriéru se jedná o plochy
ohraničené plotem či páskou

Shora specifikovaný návštěvní řád je platný a účinný od 01. 01. 2019.
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