PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DIVÁKY:
PEVNÁ A TELESKOPICKÁ TRIBUNA V AREÁLU SVITAVSKÉHO
STADIONU
Adresa:
Název:
Majitel:
Provozovatel:
Odpovědná osoba
za provozovatele:

U Stadionu 17/937, 568 02 Svitavy
Zařízení pro diváky – pevná a teleskopická tribuna
Město Svitavy, se sídlem T. G. Masaryka 40/25, 568 02
Svitavy, IČO: 002 77 444
SPORTES Svitavy s.r.o., IČO: 620 62 620, se sídlem
Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy
René Hnát – vedoucí střediska sportovních zařízení

Provozní doba tribuny v budově sociálního zařízení a šaten v areálu Svitavského stadionu (dále
jen „Tribuna“) je pouze při konání sportovních a kulturních akcí. V běžném provozu je
„Tribuna“ uzavřena a platí zákaz vstupu. Výjimky povoluje Správce sportoviště.

Preambule
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu na tribunu s provozním a návštěvním
řádem a dodržovat jeho ustanovení. Každý návštěvník je povinen se před vstupem na tribunu a
do prostoru tribuny seznámit s tímto provozním řádem.

Základní ustanovení
1. SPORTES Svitavy s.r.o., se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy jako
provozovatel Pevné a teleskopické tribuny v prostoru budovy sociálního zařízení a šaten
v areálu Svitavského stadionu vydává tento provozní a návštěvní řád zařízení pro diváky.
2. Provozní a návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují
do uvedených prostor, a to zejména za účelem sledování pohybových aktivit, sportovního
tréninku, sportovních soutěží, utkání a kulturních akcí.
3. Účelem provozního a návštěvního a provozního řádu je zajištění bezpečnosti osob, ochrany
jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany areálu a veškerého majetku
nacházejícího se v jeho prostorách.
4. Každý návštěvník svým vstupem do prostor areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat
veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je
dodržovat.
5. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude
osoba odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení.

Vstup a pobyt v prostoru zařízení pro diváky
1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude
v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními
předpisy, jež upravují provoz jednotlivých částí areálu, dále každou osobu, která
neuposlechne pokynů zástupce provozovatele a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem
alkoholu nebo jiných návykových látek.
2. Tribuna je veřejnosti přístupná pouze při konání sportovních a kulturních akcí. Tribuna je
provozovatelem zpřístupněna 30 min. před akcí a uzavřena 30 min. po akci. Mimo
stanovenou provozní dobu je vstup nepovolaným osobám zakázán.

3. Dětem mladším 6 let je vstup povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
4. Na požádání provozovatele či pořadatele je návštěvník sportovního utkání povinen prokázat
se platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách areálu založen na zakoupení a řádném
předložení vstupenky.
5. Návštěvníci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti, hygienické a požární předpisy,
zásady pro ochranu zdraví osob.

Povinnosti návštěvníků v prostoru zařízení pro diváky
1. Každý návštěvník je povinen chovat se v uvedeném prostoru tak, aby svým jednáním
neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku
umístěného v uvedených prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním
neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající
sportovní akce.
2. Návštěvník je povinen odkládat věci pouze na vyhrazených místech, jsou-li tato místa
k dispozici. Provozovatel areálu neodpovídá za ztrátu věcí či peněz mimo místa vyhrazená
k odkládání a úschově věcí.

Zákazy a omezení
1. V prostorách zařízení pro diváky je zakázáno:
a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít,
b) konzumovat alkoholické nápoje,
c) přelézat a podlézat či jinak překonávat zábradlí a prostory pod tribunami,
d) užívat zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li závada anebo
poškození na zařízení viditelně označeno,
e) vstupovat se psy a jinými zvířaty bez vodítka nebo košíku. Majitel je odpovědný za to,
aby se zvířata volně nepohybovala v prostoru pro diváky,
f) jakkoliv poškozovat vybavení a zařízení pro diváky,
g) užívat omamné, psychotropní a jiné návykové látky,
h) stanovat a nocovat,
i) vnášet natlakované nádoby,
j) vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro návštěvníky,
k) vhazovat jakékoli předměty na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
l) kouření (kromě prostor k tomu určených) a manipulace s otevřeným ohněm,
m) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vylepovat reklamní letáky,
n) odhazování odpadků mimo místa k tomu určená,
o) lézt po konstrukcích a zábradlích,
p) zdržovat se v prostorách Tribuny mimo dobu konání sportovních a kulturních akcí,
q) vnášet nástražné a výbušné systémy včetně zábavní pyrotechniky.
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2. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu
Každý návštěvník vstupuje a pobývá v prostoru pro diváky na vlastní nebezpečí.
Úrazy a škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit provozovateli areálu.
Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být
z rozhodnutí provozovatele do budoucna zakázán vstup do prostor pro diváky, a to na
jakoukoli dobu.
Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s
příslušnými právními předpisy.

MANIPULACE S POJÍZDNÝMI/TELESKOPICKÝMI
TRIBUNAMI:
Manipulaci smí provádět pouze provozovatelem pověřená
a náležitě proškolená osoba starší 18 let.
Důležitá telefonní čísla:
Zdravotní záchranná služba:
Hasičský záchranný sbor:
Policie ČR:
MP Svitavy:
Odpovědná osoba za provozovatele:
Správce areálu:

155
150
158
156
731 412 013
603 246 345

Závěrečná ustanovení
1. Za provoz zařízení pro diváky odpovídá vedoucí střediska sportovních zařízení spol.
SPORTES Svitavy s.r.o.
2. Při užívání některých prostor platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Požární ochrany, hygienická nařízení a další obecně platné zákonné
předpisy.
3. Provozní a návštěvní řád „Zařízení pro diváky“ nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

Zpracoval:
René Hnát - vedoucí sportovních zařízení
Ve Svitavách dne 25.3.2020

Ing. Bronislav Olšán
jednatel spol. SPORTES Svitavy s.r.o.

