ZNOJEMSKÁ BESEDA, Masarykovo nám. 22, Znojmo

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Znojemského historického vinobraní 2022
Termín akce: 9. – 11. 9. 2022

1. Práva a povinnosti návštěvníků
a) Návštěvníci akce jsou povinni chovat se po celou dobu pořádání ZHV a kulturních akcí
tak, aby svým jednáním a chováním neohrožovali bezpečnost nebo zdraví třetích osob,
nezavdali příčinu ke vzniku požáru, nepoškozovali majetek nebo zařízení umístěné
v areálu zóny. Dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní
návštěvníky nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akcí pořádaných
v zóně vinobraní.
b) Vstup uskutečňuje každý návštěvník do zóny na vlastní nebezpečí.
c) Při vstupu do areálu zóny pořádání vinobraní vyjadřujete souhlas s tímto návštěvním
řádem a budete dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich
stanovených kompetencí.
d) Vstupem na akci uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s akcí mohou být
pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou
být následně používány pro propagaci akce. Vyhrazené prostory a zóny jsou
monitorovány kamerami.
Případné škody, které by pořadateli vznikly porušením tohoto návštěvního řádu, budou
vymáhány.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno návštěvníkům akce vnášet do zóny tvrdý alkohol,
drogy a jiné omamné látky, zbraně jakéhokoliv druhu, předměty ohrožující bezpečnost
osob a majetku, pyrotechnické předměty a otevřený oheň.
► Do vyhrazené zóny je zakázán vjezd motorových vozidel s výjimkou držitelů povolenek
vydaných Znojemskou Besedou.
►K odkládání odpadků slouží výhradně odpadkové koše.
►Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně dospělé osoby
doprovázející děti a mladistvé.
►V areálu akce je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším
18 let.
►Návštěvníkům je zakázáno ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístění v zóně a to včetně
dřevin a travin.
►V zóně pořádání vinobraní se smí pohybovat pouze pes na vodítku.
►Návštěvníkům je zakázáno konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv způsobem
znečišťovat areál akce.

2. Práva a povinnosti pořadatele a bezpečnostní služby
Pořadatelé a pracovníci bezpečnostní služby jsou oprávněni kontrolovat vstupenky
a identifikační náramky při vstupu do zóny vinobraní a při pohybu návštěvníků uvnitř
areálu po celou dobu konání akce. Mají oprávnění požadovat předložení požadovaných
dokladů od občanů bydlících v zóně vinobraní za účelem jejich bezplatného vstupu
do areálu.
Pořadatel akce neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví návštěvníka.
Pořadatelé a pracovníci bezpečnostní služby jsou oprávněni vyvést ze zóny osoby bez
platné vstupenky nebo identifikačního náramku, osoby agresivní a podnapilé, osoby pod
vlivem drog, osoby ohrožující bezpečnost, významně rušící kulturní akce.
Rozhodnutí těchto osob je pro návštěvníka závazné.
Pořadatelé a pracovníci bezpečnostní služby mají oprávnění usměrňovat pohyb
návštěvníků v případě evakuace, zamezit návštěvníkům ve vstupu do prostor se zákazem
vstupu pro veřejnost. Podávají informace o zdravotnické službě, chrání návštěvníky,
účinkující a zařízení akce.

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád, a přejeme Vám krásný pobyt a mnoho
kulturních a společenských zážitků.

Tento návštěvní řád byl schválen:
Za pořadatele: Mgr. František Koudela
Znojmo dne: 29. 8. 2022

Telefonní čísla tísňových volání



112

HASIČI
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA




150
155

POLICIE



158

SOS





