
Návštěvní řád – Národní den železnice 2022  
(dále jen „akce“) 

K zajištění bezpečnosti a pořádku návštěvníků budou monitorovat akci pracovníci pořadatelské 
služby. Každý návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád, jinak bude vykázán.  

 

1. Návštěvníkem akce se rozumí každá osoba, která vstoupí do prostoru konání akce. Vstupem do místa 
konání akce vyjadřuje osoba souhlas s tímto řádem. Návštěvníci porušující návštěvní řád budou 
vykázáni.  

 

2. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů, popřípadě jiných oprávněných osob (např. 
policistů PČR, strážníků městské policie).   

 

3. Při vstupu do areálu je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole na vyžádání 
pracovníků pořadatelské služby, popřípadě jiných oprávněných osob. Je zakázáno vnášení a používání 
zbraní (vč. nožů a nůžek), nebezpečných či obranných prostředků, skleněných nádob, hořlavin, drog a 
omamných látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, otevřeného ohně, 
laserových ukazovátek… atp.  

 

4. Zákaz vjezdu do prostor konání akce jakýchkoliv vozidel vč. motocyklů, jízdních kol bez povolení 
pořadatele.  

 

5. Zákaz vstupu osobám silně podnapilým či pod vlivem omamných nebo psychotropních látek. 

 

6. Každá osoba vstupující na akci je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování zdraví, 
majetku a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek. 

 

7.  Je zakázáno překonávat trvalé i dočasné oplocení, poškozovat technické zařízení, vcházet na místa 
označena zákazem vstupu. 

 

8. Je zakázán vstup do kolejiště mimo pořadatelem označené prostory.  

 

9. Děti do 15 let se po areálu akce mohou pohybovat jen v doprovodu rodičů, kteří nesou za děti 
odpovědnost. 



10. Na místech označených zákazem kouření bude vyžadováno dodržování tohoto nařízení z důvodů 
vaší bezpečnosti. 

 

11. Každá osoba vstupující do areálu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého 
obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro 
komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s akcí, pořadatelem 
a jejich partnery. 

 

12. Vstupem do areálu akce návštěvník potvrzuje, že přebírá odpovědnost za dodržování pokynů 
vyhlášených vládou ČR v rámci případných mimořádných opatření vyhlášených v souvislosti s epidemií 
koronaviru a bude se řídit pokyny pořadatele akce. 

 

Kompetence a povinnosti pracovníků pořadatelské služby:  

kontrola při vstupu do areálu konání akce a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání akce vč. 
namátkových kontrol; osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a 
nepovolených předmětů); vyvedení osoby z areálu konání akce (agresivní osoby, ohrožující 
bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smluvní podmínky o prodeji, dealeři 
jakýchkoliv omamných látek); zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro 
veřejnost. 


