NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Komplex “SVOBODA PARK” není volně přístupný v době konání akcí nebo v době
jejich přípravy.
Vstup je povolen na základě platné vstupenky nebo se svolením pořadatele, návštěvník
je povinen prokázat se platnou vstupenkou po celou dobu pobytu v komplexu
“SVOBODA PARK”.

Na výzvu pořadatele je návštěvník POVINEN se podrobit preventivní bezpečnostní
prohlídce, která může být prováděna fyzicky. Bezpečnostní prohlídky je pořadatel
oprávněn provádět jak při vstupu, tak i během akce.

Všichni návštěvníci jsou POVINNI udržovat v areálu pořádek a čistotu a používat k tomu
určených odpadkových košů.

Každý návštěvník je POVINEN zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení,
včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel areálu nebo
organizátor akce ručí za ztráty jen za podmínek a do výše stanovené občanskoprávními
předpisy.

Je ZAKÁZÁNO vstupovat na hrací plochu, dotýkat se sportovců a jinak jim ztěžovat
sportovní výkon.

Pořadatel akce NEODPOVÍDÁ za škodu na zdraví a majetku účastníků, pokud tato
škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů a
povinností pořadatele.
V případě úrazu, nebo jiné události je možnost obrátit se na záchranné složky.

Návštěvník se účastní akce na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST a odpovídá za veškeré škody, které svým
jednáním způsobí.
Návštěvníci akce jsou POVINNI dbát pokynů správce areálu nebo jiné pověřené osoby z řad organizátora
konkrétní akce.
V případě nerespektování jakéhokoliv z těchto nařízení, je pořadatel oprávněn dané osobě neumožnit
vstup, případně osobu vyvést bez nároku na vrácení vstupného nebo úhrady jakýchkoli jiných škod, které
by si dotyčná osoba mohla v souvislosti s vykázáním z komplexu “SVOBODA PARK” nárokovat.

JE ZAKÁZÁNO!!!
Do komplexu “SVOBODA PARK” je zakázáno vnášet:

Předměty a oblečení propagující rasismus, xenofobii nebo obsahující vulgární a
hanlivé slogany.

V prostoru komplexu “SVOBODA PARK” je zakázáno:
Kouření je zakázáno
v celém areálu.

Konat tělesnou potřebu mimo
toaletu nebo jinak znečišťovat areál.

Vstupovat do prostor, které nejsou návštěvníkům povoleny a jsou vyznačeny zákazem
vstupu nepovolaným osobám.
Házet předměty či tekutiny jakéhokoliv druhu na návštěvníky a na hrací plochu.
Lézt či přelézat pro obecné užívání připravené stavby a zařízení, zejména ploty, zdi,
ohrazení, sloupy jakéhokoliv druhu a střechy.

Rozdělávat a manipulovat s
otevřeným ohněm.

Vstupovat se zvířaty, zejména psy,
do prostor “SVOBODA PARKU”.

Maskovat obličej kuklami apod. z důvodu znemožnění identifikace návštěvníka

Vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
OSOBY NERESPEKTUJÍCÍ TYTO ZÁKAZY NEBUDOU DO KOMPLEXU “SVOBODA PARK”
VPUŠTĚNY, POPŘÍPADĚ BUDOU Z AREÁLU VYVEDENY.

