NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD – CHOLTICKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
1. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasil s Provozním a Návštěvním řádem.
Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do areálu.
2. Každá osoba vstupující do areálu souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným
využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového
záznamu, přenosu pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení
celé nebo části akce v souvislosti s Choltickými pivními slavnostmi, pořadatelem
akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory).*1
3. Vstup a pobyt v areálu je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších
podzákonných norem a interních předpisů především Návštěvního řádu hradu Zámku
Choltice. Tento Návštěvní řád je k dispozici na pokladně zámku.
4. Každá osoba vstupující do areálu je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k
poškozování areálu či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
5. Do areálu vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
6. Pořadatel Choltických pivních slavností si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést
každou osobu, která nevyhoví předpisům, tj. Provoznímu řádu a jiným právním
předpisům, dále pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.
7. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných
činů uvedeného v zákoně č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"tr.zák.") nebo přestupku, bude z areálu vyvedena a předána Policii ČR, tzn., ten kdo:
a. úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho
odvrácení nebo zmírnění (§ 180 tr. zák., např. požár, povodeň, tedy hrozí-li
návštěvníkům bezprostřední nebezpečí velkého rozsahu),
b. nabízí návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku (§ 187 tr. zák.),
c. svádí návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu (§ 188 a) tr.
zák.),
d. šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo
rozšíření nakažlivé lidské choroby (§ 190 tr. zák.),
e. užije násilí proti skupině návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje
ublížením na zdraví (§ 196 tr. zák.)
f. veřejně hanobí některý národ, jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, politické
přesvědčení, vyznání apod. (§ 198 tr. zák.),
*1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
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g. veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase,
náboženství, třídě (§ 198a),
h. veřejně šíří poplašnou zprávu (§ 199 tr. zák., např. bezdůvodně oznámí uložení
výbušniny nebo bezdůvodně volá o pomoc apod.),
i. dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, tím, že např. ruší průběh
organizované akce, napadne některého nebo skupinu návštěvníků apod. (§ 202
tr. zák.),
j. způsobí jinému návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví
(§ 224 tr. zák.),
k. užije násilí vůči jinému návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci (§ 234 tr.
zák.),
l. zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc v areálu a způsobí tak
škodu na cizím majetku, nikoli nepatrnou (§ 257 tr. zák.)
8. Do areálu bude povolen vstup imobilním osobám (vozíčkářům)
9. Na požádání pověřené osoby je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou,
je-li jeho pobyt v prostorách areálu založen na zakoupení a řádném předložení
vstupenky. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, bude požádán o
opuštění prostor a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka do areálu platí
výhradně pro uvedený den. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, a
opravňuje pouze k jednomu vstupu do areálu, pokud není povolen, po dohodě
pořadatele akce opakovaný vstup. Vstupenku nahrazuje identifikační páska, kterou
obdrží každý návštěvník, který projde přes pokladny.
10. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v areálu závadu ohrožující
bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto
závadu ihned nahlásit pověřené osobě.
11. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud
budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.
12. Každá osoba vstupující do areálu souhlasí s případnou osobní bezpečnostní kontrolou
své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob. Odmítnutí
prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do areálu.
13. Do areálu není dovoleno vnášet tvrdý alkohol, natlakované předměty, drogy, toxické a
omamné látky, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, výbušné látky (trhaviny,
třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní
prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly
způsobit škodu na zdraví nebo majetku pořadateli akce a návštěvníkům. O
nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout pořadatel akce.
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14. Rozhodnutí pořadatele akce vždy bude takové, aby neporušilo jednotlivá ustanovení
provozního řádu areálu.
15. V areálu platí přísný zákaz odhazovat jakékoli předměty na zem.
16. Do areálu je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma psů na vodítku a
s náhubkem a asistenčních psů pro tělesně postižené.
17. V areálu je zakázáno používat otevřený oheň.
18. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle příslušných
platných právních předpisů České republiky.
19. Pořadatel akce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými
osobami s výjimkou těch věcí, které vzal pořadatel akce do úschovy v prostorách k
tomuto účelu zvlášť vyhrazených.
20. Návštěvník bere na vědomí, že celý areál i s přilehlými plochami je monitorován
průmyslovými kamerami.
21. V případě evakuace areálu je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna
dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
22. Každá osoba je povinna absolutně dodržovat zákaz propagace politických stran a
spolků.
23. V prostorách areálu je zakázáno prodávat tabákové výrobky a alkohol osobám mladším
18 let.

Choltice, 25. srpna 2018
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