Příloha č. 1

Návštěvní řád
„Kejklířského jarmarku“
1. Obecná ustanovení
Pořadatelem akce je statutární město Zlín, Odbor tiskový a cestovního ruchu (dále jen „pořadatel“).
Návštěvní řád určuje základní závazná pravidla chování návštěvníků kulturně-společenské akce
“Velikonoční jarmark“ (dále jen „akce“), která probíhá v termínu 08.–10.09.2022 na náměstí Míru ve
Zlíně.
Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví, majetku a veřejného
pořádku. Každý návštěvník svým vstupem do místa konání akce potvrzuje, že se zcela a řádně seznámil
s tímto návštěvním řádem, že mu zcela porozuměl, souhlasí s ním a zavazuje se jej dodržovat.
2. Místo konání akce
Místem konání akce je středová část náměstí Míru ve Zlíně ohraničená obslužnou pozemní komunikací,
plochou veřejné zeleně na jižní straně náměstí a prostorem u budovy radnice.
Provozní doba
Provozní doba akce je stanovena takto:


v termínu 07.09.2022 stavba,08.–10.9.2022 v čase od 6.00 do 21.00 hodin - příprava, prodej a
ukončení

Provozní doba prodejních stánků je stanovena takto:


prodej v termínu 08.–10.09.2022 v časech od 8.00 hodin, s možností prodloužení v návaznosti
na kulturní program do 21.00 hodin



veřejné WC na náměstí Míru u tř. T. Bati



pro pořadatele a prodávající v budově radnice, vchod z boční strany, informace na IC.

3. WC

5. Program jarmarku


Program jarmarku je zveřejněn na internetových stránkách www.zlin.eu, www.ic-zlin.cz,
facebooku https://www.facebook.com/mestozlin.eu a na plakátech.

6. Základní bezpečnostní zásady


Návštěvník akce je povinen dbát pokynů pořadatele, strážníků Městské policie Zlín a Policie
České republiky.



Při vzniku mimořádné události vyrozumí pořadatel návštěvníky akce pomocí ozvučovací
techniky.



Na akci je zakázáno návštěvníkům vnášet a používat:
a) zbraně jakéhokoliv druhu a munici,
b) výbušné, hořlavé, leptavé, dráždivé a jiné látky, způsobilé poškodit zdraví nebo ohrozit
životní prostředí,
c) tlakové nádoby,
d) pyrotechnické předměty včetně tzv. zábavné pyrotechniky,
e) neskladné a nadrozměrné předměty,
f) jiné látky a předměty, které jsou způsobilé ohrozit bezpečnost akce nebo narušit její
klidný průběh.
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Na akci je zakázáno vstupovat a setrvávat v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných
návykových látek.



V případě zjištění ohrožení bezpečnosti vyrozumí návštěvník bez zbytečného odkladu
pořadatele.



V případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek lze využít k jejich
oznámení tato čísla tísňového volání:
o

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

o

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

150

o

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

155

o

Městská policie Zlín

156 (1)

o

Policie České republiky

158

7. Další důležitá ustanovení


Návštěvník se účastní akce na vlastní nebezpečí a je povinen řídit se tímto návštěvním řádem.



Každý návštěvník akce je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost
jiných osob, majetek a nenarušoval pravidla občanského soužití a veřejný pořádek.



Návštěvníci akce jsou povinni respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a
dobrých mravů.



Na akci je zakázáno konzumovat přinesený alkohol.



Vstupuje-li návštěvník na akci se psem, musí mít pes nasazený náhubek a musí být uvázán na
krátkém vodítku.



Je zakázáno poškozovat a znečišťovat veškerá zařízení akce a užívat je jinak, než způsobem
k tomu určeným.



K odkládání použitých kelímků, podtácků a jiného odpadu jsou určeny pevné a mobilní
odpadkové koše, které jsou rozmístěny na náměstí Míru.



Je zakázáno vstupovat do míst, která jsou označená páskou s nápisy „VSTUP ZAKÁZÁN“ nebo
„ZÁKAZ VSTUPU“. V mimoprovozní době je zakázáno vstupovat na veškerá zařízení akce,
jakými jsou kolotoče pro děti, prodejní stánky, podium, stany, apod.



Návštěvník akce bere na vědomí, že z této veřejně přístupné akce jsou pořadatelem pořizovány
audiovizuální záznamy a bez dalšího upozornění souhlasí s bezplatným pořízením a využitím
svého obrazu nebo podobizny jako součást jakéhokoli obrazového záznamu pro komerční nebo
propagační účely.



V případě, že bude návštěvník svým chováním narušovat průběh akce, nebo nebude dodržovat
ustanovení tohoto návštěvního řádu, může být z akce vykázán.



Porušení tohoto návštěvního řádu, jakož i jiné protiprávní jednání, může zakládat odpovědnost
za přestupek nebo trestný čin, které jsou postižitelné podle zvláštních právních předpisů.



Pořadatel si vyhrazuje právo měnit znění Návštěvního řádu v návaznosti na změnu právních či
podzákonných předpisů či z organizačních důvodů.

Dne 15. 7. 2022 ve Zlíně
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