Podmínky účasti na akcích

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou spolkem Iniciativa Dokořán, z.s., IČ: 270 06 549, se
sídlem Masarykovo nám. 4/3, Karviná, PSČ: 733 01 (dále jen „provozovatel“ nebo „pořadatel“), která
určuje základní závazná pravidla a práva osob vstupujících do prostor areálu Loděnice Karviná a
využívajících zařízení umístěná v areálu Loděnice Karviná při pořádaných akcích (dále jen „návštěvní
řád“).
1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zajištění požární ochrany,
zajištění hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku na akcích pořádaných pořadatelem a rovněž
zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech akcí (dále jen „akce“). Cílem návštěvního řádu je též
zajištění příjemné společenské atmosféry v areálu Loděnice Karviná.
1.3 Areál Loděnice Karviná je ostrov ohraničený vodou a dvěma vstupními mosty. Vstup do areálu
akce je možný pouze s platnou vstupenkou nebo jiným označením určeným provozovatelem.
Zakoupením vstupenky a/nebo předložením vstupenky při vstupu do areálu a/nebo vstupem na akci
do areálu Loděnice Karviná vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto
návštěvním řádu a okamžikem vstupu do areálu se tento návštěvní řád stává pro každého
návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v něm.
1.4 Tento návštěvní řád platí i pro akce bez vstupného nebo se vstupným dobrovolným. V takovém
případě je volný vstup do areálu umožněn bez platné vstupenky a návštěvník nedostane identifikační
pásek. Návštěvník vstupem do areálu souhlasí s podmínkami tohoto provozního řádu a okamžikem
vstupu do areálu se tento řád pro návštěvníka stává závazným.
Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující
do areálu Loděnice Karviná, a to včetně zástupců médií, technického personálu a vystupujících
interpretů.
2. Areál Loděnice Karviná
2.1 Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi návštěvníkem a
pořadatelem smlouva o účasti na dané akci. Každý návštěvník akce obdrží po předložení vstupenky
při vstupu na akci identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a
nahrazuje vstupenku. Vstupenkou se rozumí jak tištěná vstupenka umožňující vstup na akci blíže
neurčené osobě, tak elektronická vstupenka (tzv. e-ticket) umožňující vstup na akci konkrétní osobě.
Každá osoba v areálu Loděnice Karviná je povinna po celou dobu svého pobytu v areálu mít na
zápěstí identifikační pásku a/nebo jiný doklad opravňující ji k pobytu v areálu, a na žádost pracovníka
pořadatele a/nebo pořadatelem pověřené osoby a/nebo bezpečnostní služby bez prodlení prokázat
své oprávnění k pobytu v areálu. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v
areálu Loděnice Karviná, nemusí být do areálu vpuštěn a/nebo může být z prostor areálu vykázán.
U akcí bez vstupného nebo s dobrovolným vstupným návštěvník může volně vstoupit do areálu, aniž
by potřeboval platnou vstupenku, taktéž nedostane identifikační pásek a/nebo jiný doklad opravňující ji
k pobytu v areálu.
Návštěvníci a veřejnost mohou do areálu Loděnice Karviná, resp. do jeho příslušně vymezených zón,
vstupovat pouze se souhlasem provozovatele, pouze v návštěvních hodinách a pouze v souladu s
podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu. Jakékoliv reklamace je možné uplatnit pouze před
vstupem do areálu.
2.2 Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu v areálu Loděnice Karviná
provádí řádně označení pracovníci provozovatele a další k tomu provozovatelem pověřené a řádně
označené osoby.
2.4 Osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako
osoby, které svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího
se v areálu Loděnice Karviná, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu a nemusí být do areálu Loděnice
Karviná vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele a/nebo pořadatelem pověřenou osobou
a/nebo bezpečnostní službou z areálu akce vykázány.

Stejně tak nemusí být do areálu Loděnice Karviná vpuštěny a/nebo mohou být z areálu vykázány
osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo osoby, které nerespektují
pokyny pracovníků pořadatele a/nebo pořadatelem pověřených osob.
2.5 Osoby, které nebudou za podmínek dle tohoto návštěvního řádu do areálu Loděnice Karviná
vpuštěny a/nebo budou z areálu vykázány, nemají nárok na náhradu uhrazeného vstupného či jiných
nákladů vynaložených na vstup a účast.
2.6 V areálu Loděnice Karviné je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám
mladším 18 let.
2.7 V areálu Loděnice Karviná v době konání akcí je povolen vstup se psem pouze na vodítku a
s náhubkem. Volný pohyb psů není tolerován. Návštěvníci, kteří nebudou respektovat toto pravidlo
mohou být z areálu Loděnice Karviná vykázáni pracovníkem pořadatele a/nebo pořadatelem
pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou bez náhrady vstupného nebo jiných nákladů na
vstup.
3. Povinnosti návštěvníků
3.1 Návštěvníci areálu Loděnice Karviná jsou povinni chovat se tak, aby svým jednáním neohrožovali
bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v
areálu, a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru
odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce.
3.2 Návštěvníci areálu Loděnice Karviná jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto
návštěvního řádu, obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých
mravů, a také jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků, pořadatelé a/nebo jiných
pověřených osob.
3.4 Návštěvníci areálu Loděnice Karviná mají zakázáno vnášet do areálu – zejména následující
předměty:
a.
b.
c.
d.

rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům. Materiály propagující
politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály
zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové
zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků (např.
nůžky apod.);
ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty nebo odpalovací
zařízení;
alkoholické nápoje a/nebo návykové, psychotropní, omamné látky

Kontrola může být provedena při vstupu do areálu, popř. i kdykoliv po vstupu návštěvníka do areálu
Loděnice Karviná. Návštěvníci areálu jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele a/nebo
provozovatelem pověřeným osobám provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem
kontroly dodržování předchozího ustanovení. Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto
ustanovení, nemusí být do areálu Loděnice Karviná vpuštěn.
3.5 Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu provozovatele v areálu
během akce vykonávat jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům
rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních
prospektů apod., stejně jako v areálu Loděnice Karviná skladovat jakékoliv předměty.
3.6 Účastník akce se účastní akce výlučně na vlastní odpovědnost, odpovídá za veškerou škodu,
kterou způsobí, bere na vědomí, že při sundání identifikačního náramku se stává smlouva neplatnou a
není oprávněn se domáhat vstupu na akci. Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi
vydání věci, kterou byla způsobena provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě úraz a/nebo újma.
3.7 Pořadatel neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků akce, pokud není tato škoda
zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením.
Odpovědnost za škodu pořadatele je omezena částkou odpovídající maximálně ceně vstupenky
zakoupené účastníkem. Pořadatel neodpovídá za újmu způsobenou úrazem, který si návštěvník
způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu.
3.8 Návštěvníci jsou povinni odevzdat provozovateli a/nebo provozovatelem pověřené osobě a/nebo
bezpečnostní službě všechny předměty nalezené v areálu Loděnice Karviná.

4. Ostatní ustanovení
4.1 Vstupem do areálu návštěvníci areálu Loděnice Karviná souhlasí, bez dalšího upozornění, s
bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu,
přenosu či produkce akce pořádané v areálu Loděnice Karviná pro komerční nebo propagační účely, a
to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu pořadatelem a/nebo jeho smluvními
partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a
jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou.
4.2 Návštěvníci akce dále berou na vědomí, že v Loděnice Karviná mohou být pořizovány zvukové a/
nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného
zpravodajství. Za tímto účelem návštěvníci akce udělují vstupem na akci pořadateli, resp. osobám
pořizujícím zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo
obdobného zpravodajství, ve smyslu § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dale jen “občanský zákoník”), souhlas s pořízením jejich podobizny, obrazových snímků a
obrazových a zvukových záznamů, které se návštěvníků týkají nebo se týkají jejich projevů osobní
povahy, a souhlasí s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu
a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení. Tento
souhlas je udělen na dobu neurčitou.
Provozovatel se zároveň zavazuje, že záznamy z bodů 4.1 a 4.2 nijak systematicky dále
nezpracovává a nepřiřazuje osoby účastníků k jiným osobním údajům.
4.3 Návštěvníci berou na vědomí, že pořadatel a jeho smluvní partneři mohou produkovat zvukové a
obrazové záznamy z dané akce. V souladu s tím všichni návštěvníci na základě své účasti na akcích
dávají výslovné svolení k záznamu a publikování svého obrazu, podobnosti z akce. Návštěvníci však
mohou být v těchto nahrávkách jmenováni pouze s jejich výslovným svolením.
4.4 Návštěvník má právo na výmaz své osoby z fotografií nebo audiovizuálních záznamů. Pořadatel
musí postupovat dle interní směrnice a umožnit výmaz ze záznamu, pokud to je technicky možné.
V případě, že to technicky možné není, je nutno smazat celý záznam.
5. Závěrečná ustanovení
5.1 Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se
k jednotlivým akcím pořádaným v areálu Loděnice Karviná.
5.2 Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 06. 05. 2018.
5.3 Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně platnými
právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.
5.4 Pořadatel se vyhrazuje právo kdykoliv změnit tento návštěvní řád.

V Karviné dne 20. Dubna 2018

Kateřina Tomčalová

