NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU RC DRAGON BRNO
Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu
do sportovního areálu s návštěvním řádem a
dodržovat jeho ustanovení.
1. Základní ustanovení

4. Povinnosti návštěvníků areálu

1. Sportovní klub RC Dragon Brno, o.s. se sídlem v Brně,
Cacovice 9, 614 00, IČ: 18824765, jako provozovatel
sportovního areálu, vydává tento návštěvní řád.

1. Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu tak, aby
svým jednáním neohrožoval bezpečnost a zdraví jiných
osob a jejich majetku, nezpůsobil škodu na zařízení či
majetku umístěného v areálu.

2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech
návštěvníků areálu.
3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti
osob a ochrana majetku.
4. Každý návštěvník se svým vstupem do prostor
sportovního areálu zavazuje dodržovat veškeré podmínky
a pravidla chování stanovené tímto řádem.
5. Návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem
konkrétní akce je osoba odlišná od vlastníka
(provozovatele) zařízení.

2. Vstup a pobyt v areálu

2. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny
pořadatelské služby, pověřených osob (členové Výboru
RC Dragon Brno), příslušníků Městské policie, Policie ČR,
hasičů, členů záchranné služby, atd.
3. Odstavit kola a motorová vozidla v prostorách tomu
vymezených.

5. Zákazy
a) vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze
jako zbraň použít

3. Osoby, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení
návštěvního řádu, mohou být z areálu vykázány.

2. Na požádání pořadatelské služby, bezpečnostní služby,
Městské policie a příslušníků Policie ČR je návštěvník
povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně
obdobným dokladem.

d) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky
(např. hrací plocha)

3. Každý návštěvník vstupující do areálu souhlasí s tím, aby
v případě nutnosti byla provedena ze strany pověřených
osob, Městské policie, případně Policie ČR osobní
kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených
zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k
odepření vstupu do areálu.

f) ničit zařízení areálu a jeho vybavení

2. Případné využití klubovny pro akce mimo rámec
oficiálních akcí RC Dragon Brno je nájemce povinen
oznámit s dostatečným časovým předstihem vedení klubu.
Provoz klubovny a občerstvení při všech akcích končí ve
22.00 hod. Případný posun zavírací hodiny musí být
s dostatečným časovým předstihem projednán a schválen
vedením klubu. Po 22.00 hod. je nutné dodržovat obecná
ustanovení Občanského zákoníku, týkající se dodržování
nočního klidu.

1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní
nebezpečí. Vlastník (nájemce) odpovídá pouze za škody na
zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě
nedbalým chováním odpovědných či pověřených osob.
Vlastník (nájemce) nenese odpovědnost za škodu či
zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť.
2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen
neprodleně oznámit správci areálu.

b) vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky

1. Provoz klubovny a občerstvení se řídí pokyny nájemce
klubovny.

7. Odpovědnost za škody a důsledky porušení
návštěvního řádu

Ve sportovním areálu RC Dragon Brno je zakázáno:

1. Návštěvníkům je povolen vstup a pobyt v areálu pouze při
sportovních a jiných akcích pořádaných RC Dragon Brno.
V případě, že bude zajištěn prodej vstupenek, je každý
návštěvník povinen vstupenku zakoupit.

3. Provoz klubovny a občerstvení

3. Všichni návštěvníci přítomni v areálu při organizované
sportovní akci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů,
rovněž i Městské policie a Policie ČR.

c) vnášet neskladné či objemné předměty omezující ostatní
návštěvníky areálu

e) házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do
prostor pro návštěvníky
g) pořizovat prostřednictvím jakýchkoliv technologických
zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající
sportovní či jiné akce pro komerční účely, bez povolení
organizátorů

8. Doprava
1. V areálu je zákaz parkování vozidel bez souhlasu vedení
klubu.
2. Vozidla, která jsou pořadatelem vpuštěna do areálu, se
smí pohybovat rychlostí max. 10 km/hodinu.

9. Informace
1.

Důležitá telefonní čísla:
Evropské číslo tísňového volání

112

Záchranná služba

155

h) odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

Policie

158

i) ponechat psům a zvířatům vůbec volný pohyb, bez jejich
řádného zabezpečení

Městská policie

156

Hasiči

150

j) jezdit na kole, kolečkových bruslích a motorovými vozidly

6. Pořadatelská služba
1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a
majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných
právních a jiných předpisů, včetně návštěvního řádu,
přísluší správci areálu, pořadatelské službě a pověřeným
osobám jednotlivých sportovních družstev RC Dragon
Brno.
2. Pořadatelé jsou viditelně označení.

Tento návštěvní řád nabývá účinností od
3. 3. 2014
Výbor RC Dragon Brno

