Na základě Zákona 274/2008 Sb, který provádí změny v Zákoně o podpoře sportu
č.115/2001 Sb. ve znění zákona č.219/2005 Sb, a zákona č.186/2006 Sb. zákona vydává
oddíl kopané

FK Boršov nad Vltavou
……………………………………………………………..

Návštěvní řád
Platný od 1.července 2011
1. Pravidla pro vstup návštěvníků do sportovního zařízení.
Vstup a používání sportovního areálu je dovoleno pouze v provozní době
stanovené provozním řádem. Vstupem do prostoru sportovního areálu je
každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a
dbát pokynů správce sportovního areálu.
Dětem mladším 10 let je přístup do sportovního areálu dovolen jen s
doprovodem osoby starší 18let.
Do sportovního areálu je zakázáno vstupovat osobám pod vlivem alkoholu
nebo jiných návykových látek.
Vstup do areálu a jeho užívání uskutečňuje každý na vlastní nebezpečí.
2. Pravidla pro chování návštěvníků .
Každý návštěvník sportovního areálu je povinen chovat se tak, aby svým
jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak
jako zařízení areálu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné
osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která
v areálu právě probíhá.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatele.
Návštěvníci areálu jsou povinni při svém pobytu respektovat obecně závazná
pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a
ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové,
náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo
nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se
zjevně zakázaného jednání, z prostoru sportovního areálu bez předchozího
napomenutí okamžitě vyveden.
Při pobytu v areálu je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na
místech k tomu vyhrazených a určených.
3. Pravidla pro chování osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou
službu ve sportovním zařízení.
Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled
nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto
návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě.
Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné
označení "POŘADATEL".

Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení
účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.
Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též
bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění.
4. Zákazy
V prostorách zařízení je zakázáno:
Vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň
použít.
Vnášet a konzumovat alkohol (vyjma prostorů tomu určených), drogy či jiné
toxické látky.
Vstupovat do oblastní, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací
plocha).
Házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro
návštěvníky.
Používání otevřeného ohně.
Ničit zařízení a jeho vybavení.
Popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení.
Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.
Citace Zákona 115/2001 § 7 a odst. 2
Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena zásadním
způsobem a přes veškerá opatření učiněná vlastníkem nedojde k obnovení pokojného
stavu , je vlastník povinen přerušit nebo ukončit probíhající sportovní podnik a bez
zbytečného odkladu požádat o spolupráci Policii České republiky .
Citace Zákona 115/2001 § 7 a odst. 3
Pokud ve sportovním zařízení dojde k závažnému porušení bezpečnosti osob nebo
majetku je v důsledku toho , že vlastník neučinil veškerá opatření a pokojný stav je nucena
obnovit Policie České republiky , náleží Polici České republiky náhrada vynaložených
nákladů.
V Boršově nad Vltavou dne 1.7. 2011

----------------------------------------Razítko oddílu a podpis předsedy

