
Město Netolice

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  SPORTOVNÍHO AREÁLU  NETOLICE

Tento  Návštěvní  řád je  směrnice  vyhlášená  majitelem  sportovního  areálu  (Město  Netolice)
a provozovatelem sportovního areálu – TJ Netolice 1892, z.s. který určuje základní závazná pravidla chování
všech návštěvníků vstupujících do areálu a používající zařízení areálu.

1. Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku v areálu a rovněž
zabezpečení  pokud  možno   ideálních  podmínek  průběhu  všech  akcí,  které  se  budou
v  areálu  uskutečňovat.   Cílem  Návštěvního  řádu areálu  je   též  zajištění  příjemné  sportovní
a společenské atmosféry  v  areálu.  Každý svým vstupem do areálu a  na   jakoukoliv  akcí  pořádanou ve
sportovním areálu Netolice  vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního
řádu.

2. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které
ohrožují  bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu, ztrácejí  oprávnění k pobytu a mohou být
pracovníky  areálu,  pořadatelské  služby,  případně též příslušníky  Policie  ČR kdykoliv  vyvedeni  z  prostoru
areálu. V opakovaných případech může být majitelem areálu vysloven dlouhodobý zákaz vstupu do areálu.
 
3. Do prostoru areálu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a
odpovídající  zázemí osob a majetku pobývajících  v  areálu.  O zákazu vnášet takové předměty do areálu
stadionu je z pověření provozovatele areálu oprávněn rozhodovat správce areálu a pořadatelská služba.

4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu, nebo osobám, které
představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto Návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu.

5. Pořadatel má právo požadovat po návštěvníkovi areálu, aby se při vstupu na do areálu legitimoval a údaje
takto zjištěné systematicky využíval v případech jakéhokoli porušení Návštěvního řádu.

6. Návštěvník areálu je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a
jejich majetku stejně tak jako zařízení areálu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby
nad míru odpovídající průběhu akce, která v areálu právě probíhá.

7. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby a hlasatele,  
v případě přítomnosti nebo zásahu i policie , hasičů nebo  záchranné služby.

8. Návštěvníci areálu jsou povinni při svém pobytu v areálu respektovat obecně závazná pravidla slušného
chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů
mezilidské,  rasové,  náboženské nebo politické nesnášenlivosti.  V případě porušení nebo nerespektování
tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru stadionu bez
předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

10. Návštěvníkům areálu je zakázáno vnášet do prostoru areálu zejména následující předměty nebo jiné
předměty obdobné povahy či účelu:
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál, 
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací
zbraně,
c)  ohňostroj/rachejtle,  světlice,  dýmovnice  a  ostatní  pyrotechnické  předměty  včetně  odpovídajících
odpalovacích zařízení,
d) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu
e) zvířata



11. Dále je návštěvníkům zakázáno:
a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující
slogany či zobrazení,
b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazeni
hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti
funkcionářů),
d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochy či do prostor pro návštěvníky,
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
f) ničit zařízení a vybavení stadionu.
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybaveni nebo cesty,
k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v
prostoru stadionu, tak z průběhu soutěžních zápasů,
l) překrývat transparenty nebo jiným způsobem reklamní panely v areálu.

12. Majitel areálu ie oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu
škody,  která byla  v  důsledku zakázaného jednání  způsobena,  vydání  věci,  kterou byla způsobená škoda
způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši
50.000,-  Kč,  dle  závažnosti porušení  stanovených povinností a  v  této souvislosti způsobených škodných
následků. Majitel areálu je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo
výše stanovené zákazy  či  omezení,  zakázat na  dobu určitou nebo dle  závažnosti provinění  též  na dobu
neurčitou vstup do areálu

13. Vstup do areálu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Provozovatel - občanské sdružení TJ
Netolice 1892, z.s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubé
nedbalým chováním jeho zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

14.  Osoby,  které  poruší  ustanovení  Návštěvního řádu,  mohou být bez náhrady vyvedeny ze stadionu a
postihnuty  zákazem vstupu do areálu  stadionu.  To samé platí pro osoby,  které  jsou zjevně pod vlivem
alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může
být učiněno trestní oznámení.

15. Pro provoz jednotlivých sportovišť platí ustanovení Provozního řádu sportovního areálu Netolice.

15. Tento Návštěvní řád areálu ie schválen Radou Města Netolice dne 20.8.2018, výborem TJ Netolice 1892,
z.s. téhož dne  a je účinný od 1.9.2018.


