
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD – FESTIVAL SPORTU 2019 

1. Úvodní ustanovení  

1.1 Tento návštěvní řád je směrnicí vydanou Pohyb a zdraví, o.p.s., IČ: 26359090, se sídlem Štruncovy 

sady 3, 301 00 Plzeň, korespondenční adresa: Podmostní 4, 301 00 Plzeň, zapsanou v rejstříku obecně 

prospěšných společností  vedeném  Krajským soudem v Plzni, spisová značka: O 65 (dále jen 

„pořadatel“ nebo „PaZ“ nebo „správce“ ve vztahu ke zpracování osobních údajů), která určuje 

závazná pravidla osob účastnících se Festivalu Sportu a využívajících zařízení umístěných v areálu 

konání Festivalu Sportu (dále jen „návštěvní řád“).  

1.2 Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku při Festivalu 

Sportu (dále jen „akce“)  a zabezpečení ideálních podmínek průběhu akce.   

1.3 Festival Sportu se koná v prostorách OC Plzeň Plaza, přilehlém amfiteátru a parku za řekou (dále 

jen „areál“). Prostory akce jsou ohraničené nebo označené. Festival Sportu se koná ve čtvrtek  

20. 6. 2019. 

1.4 Vstup na Festival Sportu a pobyt v areálu je podmíněn dodržováním platné legislativy a interních 

předpisů. Vstupem na Festival Sportu vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými 

v tomto návštěvním řádu a okamžikem vstupu na Festival Sportu se tento návštěvní řád stává pro 

každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v areálu.  

Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující 

na Festival Sportu, a to včetně čestných hostů, zástupců médií, osoby vstupující na Festival Sportu na 

základě smluvního vztahu s pořadatelem, zajišťující jednotlivá sportovní stanoviště atd.  

2. Areál Festivalu Sportu 

 2.1 Areál Festivalu Sportu slouží návštěvníkům k trávení volného času a k účasti a sledování akcí, 

které jsou v areálu pořádány.  

2.2 Veřejnost může do areálu Festivalu Sportu vstupovat pouze se souhlasem pořadatele, pouze v 

návštěvních hodinách a pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu.  

2.3 Návštěvní hodiny Festivalu Sportu jsou: čtvrtek 20. 6. 2019 od 8:45 hod. do 18:30 hod.  Vstup do 

areálu bude umožněn od 8:00 hod., program na stanovištích končí v 18:00 hod.  

2.4 Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí pracovníci pořadatele 

a další k tomu pořadatelem pověřené osoby, bezpečnostní služba a v rozsahu svých zákonných 

pravomocí rovněž Městská policie Plzeň a Policie České republiky.  

2.5 Vstup do areálu je pro návštěvníky zpoplatněn. 

Zvýhodněné vstupné pro školní kolektivy: 20 Kč/dítě (pedagogický doprovod zdarma) 

Děti: 30 Kč 

Dospělí: 50 Kč 

Děti do 3 let, ZTP a jedna osoba doprovodu zdarma.  



2.6 Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, osoby 

ohrožující bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v areálu Festivalu Sportu, 

stejně jako osoby, které se chovají jiným nevhodným způsobem, pozbývají oprávnění k pobytu v 

areálu a nemusí být do areálu vpuštěny a/nebo mohou být pracovníky pořadatele, pořadatelem 

pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu vyvedeny.  

Stejně tak nemusí být do areálu vpuštěny a/nebo mohou být z areálu vyvedeny osoby, které porušují 

pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo, které nerespektují pokyny pracovníků 

pořadatele, pořadatelem pověřených osob a/nebo bezpečnostní služby.  

Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen, či zcela zakázán 

vstup do areálu Festivalu Sportu.  

2.7 V areálu Festivalu Sportu je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 

18 let.  

3. Povinnosti návštěvníků  

3.1 Návštěvníci Festivalu Sportu jsou povinni chovat se v jeho areálu 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 Festivalu Sportu.  

3.2 Návštěvníci Festivalu Sportu jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pořadatele, osob 

pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby případně pokyny a nařízení Městské policie 

Plzeň, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky a Zdravotnické 

záchranné služby (složek Integrovaného záchranného systému).  

3.3 Návštěvnicí Festivalu Sportu jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního 

řádu a obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.  

3.4 Návštěvníci Festivalu Sportu mají zakázáno vnášet do areálu zejména následující předměty:  

- Zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako zbraně či jiné předměty, 

které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků.  

- Rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům. 

- Pyrotechniku, odpalovací zařízení, hořlavé, výbušné, leptavé, barvící, nebo jiné látky 

ovlivňující zdraví.  

- Alkoholické nápoje, návykové a omamné látky.  

- Zvířata s výjimkou asistenčních psů pro tělesně postižené osoby. 

- Materiály propagující politické strany nebo hnutí ani jakékoliv další politicky zaměřené 

materiály.  

O zákazu vnášení konkrétních předmětů mají právo rozhodnout pořadatelé u vstupu nebo pracovníci 

bezpečnostní služby.  

3.6 Návštěvníci jsou povinni umožnit pracovníkům pořadatele, pořadatelem pověřeným osobám 

a/nebo bezpečnostní službě provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly 

dodržování předchozího ustanovení.  



Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu vpuštěn 

a/nebo může být z areálu Festivalu Sportu vykázán.  

3.7 Návštěvníci Festivalu Sportu souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly 

dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky pracovníky 

pořadatele, pořadatelem pověřenými osobami nebo bezpečnostní službou.  

Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky dle tohoto ustanovení, mají pořadatelé 

právo neumožnit mu vstup do areálu Festivalu Sportu nebo jej z areálu vykázat. 

3.8 Návštěvníkům Festivalu Sportu  je dále zakázáno:  

- Projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým 

mravům odporující slogany či zobrazení. 

- Propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí. 

- Přelézat, či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu, a to zejména, ploty, zdi, zábrany, 

osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, atd. 

- Vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro veřejnost. 

- Vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, především do 

prostor sportovních ploch a hledišť. 

- Vstupovat na sportoviště s jídlem a pitím nebo zde jídlo či pití konzumovat. 

- Pořizovat v areálu jakékoliv zvukové či obrazové záznamy pro komerční účely bez 

předchozího písemného souhlasu pořadatele. 

- Zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat jakoukoliv pyrotechniku. 

- Přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením umístěným v 

areálu bez předchozího souhlasu pořadatele. 

- Ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu. 

- Popisovat, polepovat či pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu. 

- Konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál. 

- chovat se v rozporu s pokyny a nařízení pořadatele, osob pověřených pořadatelem a/nebo 

bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Hasičského 

záchranného sboru České republiky a Zdravotnické záchranné služby.  

3.9 Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího dohody s pořadatelem  vykonávat v areálu 

Festivalu Sportu jakoukoliv podnikatelskou činnost nebo politickou agitaci.  

3.10 Návštěvníci jsou při vstupu na jednotlivá sportovní stanoviště v rámci Festivalu Sportu povinni 

řídit se pokyny obsluhy příslušného stanoviště, případně pokynů pořadatele. Je zakázáno účastnit se 

aktivit na stanovištích Festivalu Sportu pod vlivem alkoholu a (nebo) jiných omamných látek. Účast na 

vybraných stanovištích může být podmíněna dodržením zvláštních bezpečnostních pravidel nebo 

použitím odpovídajícího vybavení (záchranná vesta, helma apod.). 

4. Odpovědnost za škodu  

4.1 Vstup a užívání areálu Festivalu Sportu uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a návštěvníci 

jsou povinni si v areálu počínat tak, aby předcházeli vzniku újmy na zdraví nebo majetku, a to jak na 

vlastním, tak na zdraví nebo majetku třetích osob.  



4.2 Každý návštěvník odpovídá pořadateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za újmu vzniklou v důsledku 

jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních 

předpisů a norem.  

4.3 Návštěvníci jsou povinni informovat pořadatele nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv úrazech 

nebo vzniku újmy v areálu Festivalu Sportu. Stejně tak jsou návštěvníci povinni informovat pořadatele 

o hrozících úrazech a vzniku újmy a/nebo o porušení nebo hrozícím porušení pravidel vyplývajících z 

tohoto návštěvního řádu nebo jiných závazných právních předpisů a norem.  

4.4 V případě evakuace areálu Festivalu Sportu, či v případě jiných mimořádných situací jsou 

návštěvníci povinni dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny pořadatele, pořadatelem pověřených 

osob, bezpečnostní služby a především složek integrovaného záchranného systému.  

4.5 Pořadatel akce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za újmu na zdraví nebo majetku vzniklou na 

straně návštěvníka činností jiného návštěvníka či návštěvníků, a to ani v případě úmyslného jednání.  

Náhradu újmy lze uplatnit výhradně přímo na osobě či osobách, které svým jednáním danou újmu 

způsobily.  

4.6 Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věci návštěvníků.  

5. Ostatní ustanovení, ochrana osobních údajů 

5.1 Vstupem do areálu návštěvníci Festivalu Sportu souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným 

využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového či zvukového záznamu 

či přenosu pro prezentační nebo propagační účely pořadatele a jeho smluvních partnerů.  

Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho 

smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou.  

Vstupem do prostor areálu návštěvníci v souladu s tímto Návštěvním řádem udělují svůj svobodný 

souhlas Pohyb a zdraví, o.p.s., se sídlem Štruncovy sady 3, 301 00 Plzeň (korespondenční adresa 

Podmostní 4, 301 00 Plzeň), IČ:26359090, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností 

vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka O 65 (dále jen „Správce“), aby v souladu s 

NAŘÍZENÍM 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), o ochraně osobních údajů 

(dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)  - dále jen GDPR - zpracovávala tyto osobní údaje:  

 

- fotografie, obrazové a zvukové záznamy 

 

K pořizovaným fotografiím, obrazovým a zvukovým záznamům nejsou a nebudou při jejich použití 

vytvářeny evidence o fyzických osobách, ani nejsou a nebudou k zobrazeným či zaznamenaným 

osobám systematicky přiřazovány další osobní údaje. Nedochází tedy k jejich zpracování ve smyslu čl. 

4 odst. 2 GDPR. 

 

 

 



Návštěvníci mají právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, 

- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat výmaz těchto osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 

obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním písemné žádosti prostřednictvím kontaktních 

údajů společnosti (Pohyb a zdraví, o.p.s., Podmostní 4, 301 00 Plzeň; e-mail: paz@nsm.cz). 

 

5.2 Návštěvníci Festivalu Sportu berou na vědomí, že vybrané prostory areálu mohou být 

monitorovány kamerovými systémy.  

5.3 Návštěvnicí Festivalu Sportu berou na vědomí, že v areálu Festivalu Sportu mohou být pořizovány 

foto, video nebo zvukové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného 

zpravodajství. Za tímto účelem návštěvníci Festivalu Sportu udělují vstupem na akci pořadateli jeho 

partnerům, resp. osobám pořizujícím foto, video nebo ozvukové záznamy pro účely tiskového, 

rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství, ve smyslu § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále 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 a vztahuje se .  

6. Závěrečná ustanovení  

6.1 Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny v tomto návštěvním řádu.  

6.2 Nedílnou součást tohoto návštěvního řádu tvoří příloha č. 1: Požární poplachová směrnice a 

příloha č. 2 Plánek areálu. 

6.3 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.  

6.4 Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 19. 6. 2019.  

6.5 Důležitá telefonní čísla:  

• Hasiči: 150  

• Záchranná služba: 155  

• Policie ČR: 158  

• Městská policie: 156  

• Ohlašovna požáru pořadatele: 602 371 134¨ 

 

V Plzni dne 30. 5. 2019                                           Petr Vinkelhöfer, ředitel Pohyb a zdraví, o.p.s. 



PŘÍLOHA č. 1 - POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE 

Areál: Festival Sportu  – amfiteátr a park za OC Plzeň Plaza vymezený oplocením 

Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti osob v případě vzniku požáru a sledují provedení 
rychlého a účinného zákroku při požáru nebo jiném stavu nouze. Každý, kdo zpozoruje požár, je 
povinen provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, 
nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, ohlásit neodkladně zjištěný požár nebo 
zabezpečit jeho ohlášení na ohlašovně požáru nebo (150 nebo 112 a sdělit: kde hoří - co hoří - kdo 
volá - odkud volá (tel. číslo) zraněné osoby.  

Ohlašovna požárů pořadatele: 602 371 134 

Způsob vyhlášení požárního poplachu:  požární poplach se vyhlašuje prostřednictvím dostupné audio 
techniky v areálu a/nebo voláním HOŘÍ!.  

Povinnosti po vyhlášení požárního poplachu  

Všichni jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a zachovat klid a rozvahu. Povinností požární hlídky je 
zahájit hasební zásah pomocí přenosných hasicích přístrojů nebo hydrantů a po příjezdu jednotky 
hasičů informovat velitele zásahu o skutečnostech souvisejících s požárem (především o 
nebezpečném materiálu, který se v prostoru nachází). Po příjezdu hasičů se všichni podřídí pokynům 
velitele.  

POZOR: K hašení zařízení pod elektrickým proudem se nesmí použít voda, vodní ani pěnové hasicí 
přístroje ani požární hydranty z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Vodu také nelze 
použít pro hašení požárů hořlavých kapalin! Pomoc při zdolávání požáru: Každý je povinen v 
souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit 
požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.  

Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.  

Shromažďování osob  

Všichni přítomní ohrožení požárem, kromě těch, kteří se podílejí na hasebních pracích, okamžitě a 
spořádaně opustí areál a shromáždí se před ním. 

Důležitá telefonní čísla  

Hasiči 150 
Lékařská pohotovost 155 
Policie 158 
Městská policie: 156 

 

 

 

 



Příloha č. 2 – Orientační plánek areálu 

 


