
Návštěvní řád Městského stadionu  v Plzni, Štruncovy sady 3  a tréninkového centra v Luční ulici 
  I. Úvodní ustanovení  

1.1  Tento Návštěvní řád je směrnicí vyhlášenou nájemcem Městského stadionu v Plzni, Štruncovy sady 3 a tréninkového centra v Luční ulici (dále souhrnně jen „Městský stadion“), kterým je VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s., IČ: 27002667, se sídlem Štruncovy sady 2741/3, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň (dále jen jako „Nájemce“), která určuje základní závazná pravidla chování všech osob vstupujících do areálu a používajících zařízení v areálu Městského stadionu (dále jen jako „Návštěvníci“) při fotbalových utkáních či jiných akcích konaných v tomto areálu včetně akcí pořádaných jinými subjekty (dále jen jako „Akce“). V případě, že je Městský stadion nebo jeho část pro účely pořádání Akce dán do podnájmu třetí osobě, vstupuje tato třetí osoba pro účely tohoto Návštěvního řádu do postavení Nájemce.   1.2 Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti Návštěvníků, jejich zdraví a majetku, zajištění ochrany samotného Městského stadionu a jeho vybavení a rovněž zabezpečení příjemného sportovního prostředí a společenské atmosféry na Městském stadionu v průběhu Akcí.  1.3 Zakoupením vstupenky na Akci Návštěvník vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tímto Návštěvním řádem a všemi podmínkami v něm uvedenými. Každý Návštěvník svým vstupem na Městský stadion při jakýchkoliv Akcích, vyjadřuje svůj souhlas být vázána podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu.     II. Obecná ustanovení  2.1 O způsobu využití Městského stadionu rozhoduje výlučně Nájemce s předchozím souhlasem jeho majitele.   2.2  Veřejnost může do areálu Městského stadionu vstupovat pouze při Akcích pořádaných Nájemcem či jinou osobou se souhlasem Majitele a Nájemce, a pouze v souladu a při splnění všech podmínek stanovených tímto Návštěvním řádem.  2.3 V průběhu jakékoliv Akce je Nájemce oprávněn k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto Návštěvního řádu. Nájemce bude vykonávat dozor prostřednictvím jím pověřených osob a jím zajištěné pořadatelské a bezpečnostní služby (dále jen společně jako „Pořadatel“). Dozor může být též vykonán Městskou policií a Policií ČR v mezích jejich zákonné pravomoci.  2.4 Návštěvníci berou na vědomí, že areál Městského stadionu i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami provozovanými a vlastněnými Majitelem.  2.5 Návštěvníci tímto souhlasí, bez dalšího upozornění či nutnosti jakéhokoliv dalšího souhlasu, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce Akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části Akce třetími osobami se souhlasem Nájemce.  III. Vstup na Akce konané v areálu Městského stadionu  3.1 Areál Městského stadionu je zpřístupněn pro Návštěvníky vždy nejméně jednu hodinu před zahájením Akce a minimálně půl hodiny po jejím skončení, nebude-li Pořadatelem stanoveno v případě konkrétní Akce jinak.  



3.2  Každý Návštěvník je při vstupu do areálu Městského stadionu povinen předložit platnou vstupenku či jiný dokument nebo průkaz opravňující ho ke vstupu na Akci. Pořadatel je oprávněn v odůvodněných případech jednostranně vymezit, že do určitých částí Městského stadionu je možné koupit vstupenku či umožnit vstup pouze při splnění předem oznámených podmínek (dle klubové příslušnosti, připuštění vstupu bez vnějšího klubového označení apod.). Návštěvník je povinen tato vymezení respektovat a v případě jejich porušení nemá nárok na vstup na Akci ani náhradu.   3.3 Vstupenka je platná pouze nepoškozená, nijak nepozměněná a kompletní, tedy zejména s kontrolním ústřižkem a opravňuje pouze k jednomu vstupu do areálu Městského stadionu. Při opuštění areálu Městského stadionu ztrácí vstupenka svou platnost, toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den v případě fotbalových utkání.  3.4 Návštěvníkům, kteří se při vstupu na Městský stadion nemohou prokázat platnou vstupenkou či jiným oprávněním ke vstupu na Akci, nebude umožněn vstup do areálu Městského stadionu. To samé platí i pro Návštěvníky, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou Akci z důvodu jejich chování na předchozích obdobných akcích a/nebo kteří jsou uvedeni v databázi osob zákazů vstupů vedených Pořadatelem či třetími osobami. V případě odmítnutí umožnění vstupu na Městský stadion z důvodů uvedených v tomto odstavci nemají Návštěvníci nárok na jakoukoliv kompenzaci a to včetně nároku na vrácení vstupného.  3.5 Pořadatel je oprávněn při vstupu do areálu Městského stadionu provést kontrolu každého Návštěvníka, u kterého je podezření, že se nachází ve stavu ovlivněném předchozím požitím alkoholu či jiné návykové látky. Zároveň může provést kontrolu každého Návštěvníka, u kterého je podezření, že by se na Akci snažil pronést kterýkoliv ze zakázaných věcí uvedených v článku V. tohoto Návštěvního řádu. V této souvislosti je Pořadatel oprávněn provést kontrolu i všech zavazadel, které mají Návštěvníci u sebe.  3.6  Pořadatel má právo požadovat po Návštěvnících, aby se při vstupu na Městský stadion legitimovali a prokázali svou totožnost. V případě, že tak Návštěvníci odmítnou učinit, je Pořadatel oprávněn jim odepřít vstup na Akci s tím, že Návštěvníkům v takovém případě nevznikne nárok na jakoukoliv kompenzaci, a to včetně nároku na vrácení vstupného.   3.7 Pořadatel je dále oprávněn odepřít vstup na Akci všem Návštěvníkům, u kterých má Pořadatel důvodné obavy z toho, že by se na Akci mohli dopustit jakéhokoliv jednání, které by bylo v rozporu s tímto Návštěvním řádem, a to zejména s ohledem na chování těchto osob na některé z předchozích Akcí uskutečněných Pořadatelem či na jakékoliv jiné obdobné akci pořádané v České republice či zahraničí. V případě odepření vstupu na Akci z důvodu uvedeného v tomto odstavci má Návštěvník nárok pouze na vrácení vstupného a nikoliv na jakoukoliv další případnou kompenzaci.   IV. Pobyt v areálu Městského stadionu  4.1  V areálu Městského stadionu se mohou při Akcích nacházet pouze Návštěvníci, kteří se mohou prokázat platnou vstupenkou či jiný dokument nebo průkaz opravňujícím je ke vstupu na Akci a dále další osoby určené Pořadatelem. Každý Návštěvník uvnitř areálu Městského stadionu má povinnost na žádost Pořadatele kdykoliv v průběhu trvání Akce prokázat své oprávnění k pobytu na Akci.  4.2 Každý Návštěvník, který nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu na Akci, bude z areálu Městského stadionu Pořadatelem vyveden.   4.3  Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze příslušná místa uvedená na jejich vstupenkách. V případě fotbalových utkání platí, že příznivci a fanoušci hostujících týmů jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru vyhrazeném Pořadatelem pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny Pořadatele.  4.4  V případě pokynu Pořadatele jsou Návštěvníci povinni zaujmout jiná místa, než místa uvedená na jejich vstupenkách. Totéž platí i pro Návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané Akce. 



  
V. Chování Návštěvníků v areálu Městského stadionu  5.1 Každý Návštěvník Městského stadionu je povinen chovat se v prostoru areálu stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob, nedošlo k poškození jejich majetku a zařízení Městského stadionu a dále aby svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru vyplývající z okolností průběhu Akce, která v areálu Městského stadionu právě probíhá.  5.2  Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny Pořadatele.  5.3  Návštěvníci Městského stadionu jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobré mravy, tj. především slušnost a ohleduplnost vůči ostatním Návštěvníkům. Návštěvníci jsou zejména povinni zdržet se jakýchkoli projevů rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti, a to jak verbálních, tak i jakýchkoliv jiných.   5.4 Návštěvníkům se při Akcích zakazuje zejména následující chování a jednání:  a)  Vstupovat do částí Městského stadionu, které nejsou pro Návštěvníky volně přístupné (zejména na hrací plochu a do zázemí Městského stadionu vyjma částí veřejně přístupných). b) Házet jakékoliv předměty na hrací plochu. c) Lézt na ploty, zdi, stavby, sloupy osvětlení či stromy.  d) Zakládat ohně a používat jakoukoliv pyrotechniku. e) Kouřit v prostorách tribun Městského stadionu. f) Ničit zařízení a vybavení Městského stadionu. g) Vykonávat tělesné potřeby kdekoliv mimo toalety, případně znečišťovat areál Městského stadionu jakýmkoliv jiným způsobem. h)  Překrývat transparenty, vlajkami nebo jakýmkoliv jiným způsobem reklamní panely umístěné na Městském stadionu. ch)  Bez povolení nabízet nebo prodávat v prostorech areálu Městského stadionu či v jeho těsném sousedství vstupenky na jakékoliv Akce či nabízet nebo prodávat jakékoliv zboží či služby bez výslovného souhlasu Nájemce. i) Pořizovat pomocí jakéhokoliv datového, obrazového či zvukového záznamového zařízení jakékoliv zvukové či obrazové záznamy v průběhu Akce včetně přestávek v prostoru tribun Městského stadionu.  j) Přenášet či napomáhat v přenosu, výrobě či reprodukci záznamu Akce jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů.  5.5 V případě porušení nebo nerespektování pravidel uvedených v článku V. tohoto Návštěvního řádu, může být Návštěvník dopouštějící se takovéhoto jednání, z prostoru areálu Městského stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.      

5.6  Pořadatel je dále oprávněn bez předchozího varování a bez nároku na vrácení vstupného vyvést z areálu Městského stadionu jakéhokoliv Návštěvníka, který je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako Návštěvníky, kteří ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu Městského stadionu.  5.7 Do prostoru areálu Městského stadionu je dále zakázáno vnášet jakékoliv předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost osob nacházejících se v prostorách areálu Městského stadionu či jejich majetek.   5.8 Návštěvníkům Městského stadionu je zakázáno vnášet do areálu Městského stadionu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:  a)  jakékoliv materiály obsahující rasistické, hanlivé, urážlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující sdělení, hesla či slogany, 



b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i jakékoliv předměty, které by bylo možno jako zbraně využít, c) spreje, barvy hořlaviny, výbušniny, zábavnou pyrotechniku, dýmovnice a jakékoliv chemické látky, d) tyče pro vlajky či transparenty, e) alkoholické nápoje a jakékoliv omamné látky včetně drog, f) nádoby jakéhokoliv druhu, g) sklo či skleněné předměty, h) laserová ukazovátka, i) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk, j) nadměrná zavazadla, k) jízdní kola, koloběžky a jiné dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní, l) zvířata, m) jakékoliv datová, obrazová a zvuková záznamová zařízení, zejména pak videokamery a fotoaparáty.  5.9 Pořadatel může pro každou Akci dle svého uvážení rozšířit seznam zakázaných věcí uvedený v článku V. odst. 5.8 tohoto Návštěvního řádu o další konkrétní věci v tomto článku neuvedené.   VI. Prodej a reklama  6.1 Jakákoliv činnost směřující k propagaci či prodeji výrobků a služeb třetích osob v areálu Městského stadionu při některé z Akcí je možná pouze s výslovným předchozím souhlasem Nájemce.   VII. Odpovědnost za škody  7.1  Do areálu Městského stadionu vstupuje každý Návštěvník na vlastní nebezpečí a Pořadatel, Vlastník ani Nájemce neodpovídají za jakoukoliv škodu na zdraví či na majetku Návštěvníků.  
 7.2 Pořadatel, Vlastník ani Nájemce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které převzali do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených.  7.3  V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom neprodleně Pořadatele.   7.4 Každý, kdo zpozoruje v prostorách areálu Městského zařízení jakoukoliv závadu ohrožující bezpečnost osob nebo jejich majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit Pořadateli.   

VIII. Porušení Návštěvního řádu  
8.1  Každá osoba, která poruší ustanovení Návštěvního řádu, může být bez náhrady a nároku na vrácení vstupného vyvedena z areálu Městského stadionu a postihnuta zákazem vstupu na jakékoliv příští Akce.   8.2 Každá osoba, která svým chováním navodí podezření ze spáchání některého z trestných činů uvedených v zákoně č. 40/2009 Sb. trestním zákoníku nebo přestupku bude Pořadatelem předána Policii ČR.   IX. Účinnost  9.1 Tento Návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1.7. 2015.  



             Za VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. 


