
 

 

 
 

 

Návštěvní řád 

K zajištění bezpečnosti a pořádku návštěvníků podzimní slavnosti Třebovický koláč budou areál monitorovat pracovníci bezpečnostní služby. Každý 

návštěvník je povinen dodržovat Návštěvní řád Třebovického koláče, jinak bude z areálu vykázán.  
 

1. Zakoupením vstupenky a jejím předložením u vstupu vyjadřuje její držitel souhlas s tímto řádem.  

2. Akce je pořádána dle aktuálně platných bezpečnostních opatření, nařízení vlády, doporučení aj. (dále jen "nařízení"). V případě 

jakýchkoliv podmínek uvedených v nařízení, vztahujících se na akci Třebovický koláč, je každý návštěvník povinen je dodržovat  

a pořadatel si vyhrazuje návštěvníky za účelem dodržování nařízení kontrolovat. 

3. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pracovníků bezpečnostní služby.   

4. Oprávnění pro vstup do areálu je pouze na základě vstupenky ve formě neporušené kontrolní pásky umístěné na zápěstí ruky. 

Vstupenka je nepřenosná na další osobu.  

5. Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.  

6. Zákaz užívání alkoholu a cigaret osobám mladším 18 let. Za zákaz prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let odpovídá prodejce.  

7. Zákaz vnášení zbraní (vč. nožů a nůžek), nebezpečných či obranných prostředků, skleněných nádob, hořlavin, drog a omamných 

látek, injekčních stříkaček, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, otevřeného ohně, laserových 

ukazovátek… atp.  

8. Při vstupu do areálu je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole na vyžádání.  

9. Vstupem na tuto akci souhlasí návštěvník s pořízením fotografií a videozáznamu a jeho následným zveřejněním v rámci propagace 

aktivit Slezského souboru Heleny Salichové z.s. 

10. Zákaz vstupu do areálu se zvířaty.  

11. Zákaz krmení zvířat, vcházení do ohrady se zvířaty, hladit bez souhlasu majitele.  

12. Zákaz rozdělávání ohně.  

13. Zákaz vjezdu do areálu jakýchkoliv vozidel vč. motocyklů, jízdních kol i elektrokol, kolečkových bruslí, na skatech, na 

koloběžkách/elektrokoloběžkách bez povolení pořadatele.  

14. Zákaz konzumace jídla a pití v místě konání mše svaté, a to v neděli mezi 9:30 – 11:30 hod.   

15. Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku (ztráty a odcizení věcí) a zdraví návštěvníků způsobené nezodpovědným přístupem 

ostatních přítomných.  

16. Zákaz vstupu osobám silně podnapilým či pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.  

17. Návštěvníci porušující návštěvní řád budou vykázáni z areálu bez náhrady vstupného.  

18. Nezbytné zdravotní ošetření bude poskytnuto v budově Altánu na štábu. V případě většího úrazu, či úrazu mimo areál volejte 155 či 

112.  

19. Pracovníci bezpečnostní služby jsou k dispozici k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu slavnosti.   

20. Kompetence a povinnosti pracovníků bezpečnostní služby: kontrola vstupenek při vstupu do areálu slavnosti  

a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání slavnosti vč. namátkových kontrol; osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz 

vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů); vyvedení osoby z areálu slavnosti (osoba bez platné vstupenky, agresivní osoby, 

ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smluvní podmínky o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných 

látek); zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost.  

21. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.  

22. Uhrazené vstupné se nevrací.  

23. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, zrušit či předčasně ukončit festival v důsledku nepříznivého počasí za účelem 

ochránění zdraví účastníků slavnosti a majetku.  

24. Je zakázáno rozdávat či umisťovat v areálu Třebovického parku jakékoliv reklamní a propagační materiály, či provozovat jiné 

marketingové aktivity bez povolení pořadatele.   

25. Je zakázáno lézt či přelézat ploty, zdi Třebovického parku, zvukové a technické zařízení, vcházet na podium a jiné konstrukce.  

 

 

 

Slezský soubor Heleny Salichové z.s.  

pořadatel slavnosti 

 

 

V Ostravě 19. srpna 2022        


