
 
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  

Práva a povinnosti návštěvníků akce RADEGAST DEN 2017 konané 2. 9. 2017 
 
Pro účastníky akce platí zákaz: 
 

Ø vnášení a užívání skleněných nádob a lahví, plechovek, deštníků, hořlavin, zbraní jakéhokoliv 
druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, 
laserových ukazovátek, filmových kamer a videokamer, 

Ø vnášení nadměrných předmětů o rozměrech větších jak 56 x 45 x 25 cm  
Ø vnášení vlastního pití, 
Ø rozdělávání otevřeného ohně, 
Ø kouření v prostorech pivovaru Radegast, 
Ø fotografování, pořizování audio a videozáznamu veškerých vystoupení profesionálními a 

poloprofesionálními fotoaparáty a zrcadlovkami a fotoaparáty s odnímatelnými objektivy, 
Ø vstupu se psy a jinými zvířaty, s výjimkou asistenčních psů osob zrakově postižených, 
Ø rozdávat či umisťovat v areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného 

povolení pořadatele, 
Ø vypouštění dronů, vrtulníků a podobných zařízení, 
Ø vstupu do prostor, které nejsou určeny pro účastníky akce 
Ø parkování motorových vozidel mimo vyhrazený prostor.  

 
  
Účastník akce se zavazuje:  
 

Ø udržovat pořádek, nijak neohrožovat zdraví a majetek účastníků, pořadatelů, umělců či třetích 
osob, 

Ø chovat se slušně k ostatním účastníkům akce a pořadatelům a ani jiným způsobem, 
nenarušovat průběh akce, 

Ø dodržovat podmínky účasti na akci, pokyny pořadatelů a právní předpisy, 
Ø strpět kontrolu, zda nevnáší do areálu nebezpečné či nepovolené předměty,  

 
přičemž  
 

Ø účastní se akce výlučně na vlastní odpovědnost, 
Ø odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí, 
Ø souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro 

jakékoliv propagační a jiné účely, a to jakoukoliv formou a bezplatně. 
 
 

Práva a povinnosti pořadatelské a bezpečnostní služby    
 
Pořadatel akce je oprávněn: 
 

Ø při porušení výše uvedených podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na akci Radegast Den a 
účastníka akce vyvést z areálu či místa konání akce a nevpustit jej zpět, 

Ø dávat nezbytné pokyny účastníkům akce za účelem zachování bezvadného průběhu akce, 
bezpečnosti účastníků a ochrany majetku, 

Ø provést kontrolu, zda návštěvník nevnáší do areálu nebezpečné či nepovolené předměty, 
přičemž pro kontrolu vnášení kovových předmětů je pořadatelská a bezpečnostní služba 
vybavena ručními detektory kovů  



Ø vykázat z areálu neautorizované prodejce, osoby narušující poklidný průběh akce  
Ø měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tyto podmínky, 
Ø měnit line-up, včetně účinkujících v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, 

nehody, zdravotní stav účinkujících apod.), 
Ø evakuovat areál v případě jakéhokoliv ohrožení zdraví účastníků či majetku pořadatele (např. 

živelná katastrofa, teroristický útok apod.), a to bez jakékoliv náhrady škody či ušlého zisku 
jakéhokoliv účastníka akce. 

Výluka odpovědnosti pořadatele  
 
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 neodpovídá za 
škodu, či ušlý zisk v případě okolností vylučujících odpovědnost jako jsou např. živelné pohromy a jiné 
nepředvídatelné okolnosti (tzv. vyšší moc) nebo hrozba trestné činnosti (např. teroristického útoku). 
 
Zdraví a bezpečnost 
 
Dbáme na zdraví a bezpečnost návštěvníků, a proto bude na místě k dispozici profesionální zdravotní 
služba, hasiči a bezpečnostní agentura. Pracovníci zdravotní a bezpečnostní služby a hasiči jsou 
viditelně označeni, jejich základním stanovištěm je hlavní vstup (podrobněji viz mapa areálu). V 
případě potřeby se na ně neváhejte obrátit. 
 
Informace k dopravě a parkování 
 
Pro návštěvníky je zajištěno speciální vlakové spojení z Ostravy přes Frýdek-Místek přímo do 
pivovaru a zpět a autobusové spojení z Frýdku-Místku. Pro návštěvníky, kteří přijedou osobními 
vozidly je vyhrazeno parkoviště u nedalekého závodu Hyundai, od kterého je zajištěna zdarma 
kyvadlová autobusová doprava do pivovaru zpět.  
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