
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

                                                    

                                                sportovního zařízení - areálu fotbalového hřiště FC 05 Zavidov,  z.s. – s účinností od 1. 6. 2019 

 
I. 

Základní ustanovení 
 
1. FC 05 Zavidov, z.s., se sídlem Zavidov 110, 270 35 Zavidov, IČ: 27034631, jako 

provozovatel sportovního zařízení – areálu fotbalového hřiště v obci Zavidov (dále 
jen „zařízení“) vydává tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou mu v 
tomto směru ukládá zákon. 

 
2. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do 

prostor zařízení, a to zejména za účelem přímé účasti či sledování sportovního utkání 
či obdobné sportovní, kulturní nebo jiné akce. 

 
3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví 

a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho 
prostorách. 

 
4. Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen 

dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a 
zavazuje se je dodržovat. 

II.  
Vstup a pobyt v zařízení 

 
1. Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci pouze v době, kdy je areál 

fotbalového hřiště tzv. otevřen - to je v době konání tréninků, zápasů, kulturních akcí 
pod záštitou FC 05 Zavidov,  z.s. 

 
2. Na základě písemné dohody s provozovatelem zařízení je možné zpřístupnit jiným 

zájmovým subjektům vstup a pobyt v zařízení i mimo jasně definované možnosti. 

 

3. Vstup a pobyt nezletilých osob je přípustný pouze v doprovodu rodiče, popřípadě 

jiného jím určeného zákonného zástupce, který bude trvale zabezpečovat jejich dozor 

a dodržování NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU!!! 

 
III. 

Povinnosti návštěvníků zařízení 
 
1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním 

neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či 

majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým 
jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem 

probíhající sportovní či jiné akce. 
 
2. Každý návštěvník je povinen dodržovat pokyny organizátorů konaných akcí, zejména 

pořadatelské služby, případně příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby, 
apod. 

 
3. Každý návštěvník je povinen zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, 

náboženské nebo politické nesnášenlivosti. 

 
 

IV. 

Zákazy 
 
V prostorách zařízení je zakázáno: 

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

b) vnášet drogy či jiné toxické látky  
c) vstup a pohyb nezletilých osob bez trvalého dozoru zákonného zástupce či jiné 

jím pověřené osoby.  
d) ničit zařízení a jeho vybavení, lézt na fotbalové branky, ploty, ochranné sítě atd. 

e) popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení 

f) odhazovat či po sobě zanechávat odpadky mimo místa k tomu určená 

 
V. 

Pořadatelská služba 
 
1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad 

dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, 

v zájmu zajištění bezproblémového průběhu sportovní či jiné akce přísluší v době 
konání fotbalových zápasů pořadatelské službě. 

 
2. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení 

„Pořadatel“/„Hlavní pořadatel“. 
 

VI. 

Odpovědnost za škody 

a důsledky porušení návštěvního řádu 
 
1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. 
 
2. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit pořadatelské 

službě, organizátoru akce a provozovateli zařízení. 
 
3. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s 

příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení 
pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce, apod.). 

 
VII. 

Důležité kontakty 
 
 


