NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
LABE ARÉNA RAČICE
1.

Úvodní ustanovení

1.1

Tento návštěvní řád je směrnicí vydávanou spolkem Národní olympijské centrum vodních
sportů, z.s., IČ 030 39 021, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 a dále akciovou
společností Sportcentrum Račice, a.s., IČ: 62245325, se sídlem Račice 130, 411 08 Štětí (dále jen
„provozovatel/provozovatelé“), která určuje základní závazná pravidla osob vstupujících do
areálu Labe arény Račice a využívajících zařízení umístěná v areálu Labe arény Račice (dále jen
„návštěvní řád“). Provozovatel pověřuje oprávněné osoby/pracovníky k zajištění výkonu práv
z tohoto návštěvního řádu.
Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění pořádku, ochrany bezpečnosti, zajištění požární
ochrany, hygieny, zajištění ochrany zdraví a majetku v Labe aréně Račice a rovněž zabezpečení
ideálních podmínek průběhu všech sportovních, společenských a/nebo kulturních akcí (dále jen
„akce“), které budou pořádány v Labe aréně Račice. Pořadatelem akcí může být provozovatel
nebo třetí osoba – na základě zvláštního smluvního vztahu s provozovatelem (dále jen
„pořadatel“).
Cílem návštěvního řádu Labe arény Račice je též zajištění příjemné sportovní a společenské
atmosféry v areálu Labe arény Račice.
LABE ARÉNOU RAČICE se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí viditelně ohraničené
prostory provozovatele na pozemcích:
• parc. č. 470/2, k.ú. Račice u Štětí a všech dalších pozemků zapsaných na LV 712
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.
• parc. č. 164/2, k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem a všech dalších pozemků zapsaných na
LV 698 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.
• parc. č. 336/3, k.ú. Dobříň, zapsané na LV 288 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice.
a dále veškeré budovy v areálu, jako zejména:
• budova Skif č. popisné 129, na poz. č. parc.: 142 katastrálního území Račice zapsané na
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LV 595 u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice,
budova Regatta č. popisné 157, na poz. č. parc.: 269 katastrálního území Račice zapsané
na LV 712 u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice,
budova občanského vybavení, cílová věž, bez č. popisného na poz. č. parc.: 151
katastrálního území Račice zapsané na LV 712 u Katastrální úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice,
stavba občanského vybavení, restaurace, loděnice, č. popisné 131 na poz. č. parc.:
141 katastrálního území Račice zapsané na LV 708 u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice,
transformační stanice – umístěna na pozemku parc. č. 470/12 katastrální území Račice,
budova Scull č. popisné 130 na poz. č. parc.: 140 katastrálního území Račice zapsané na
LV 227 u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice,
budova Vážnice č. popisné 143, na poz. č. parc.: 231 katastrálního území Račice zapsané
na LV 227 u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice,
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(dále jen „Labe aréna Račice“ nebo „areál“).
Vstupem do areálu a/nebo zakoupením vstupenky do Labe arény Račice (v době konání závodů)
vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a
okamžikem vstupu do Labe arény Račice se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka
závazným, a to po celou dobu pobytu v areálu. Vstupem do areálu a/nebo zakoupením
vstupenky do Labe arény Račice se každý návštěvník dobrovolně zavazuje, že bude tento
návštěvní řád dodržovat a řídit se pokyny odpovědných pracovníků Labe arény Račice.
Návštěvník zároveň potvrzuje, že se s tímto návštěvním řádem zcela a řádně seznámil, že mu
zcela porozuměl, souhlasí s ním, zavazuje se jej respektovat a dodržovat a považuje jej pro sebe
za zcela závazný a výslovně pak souhlasí zejména se svým závazkem k úhradě případné smluvní
pokuty ve smyslu ustanovení jeho čl. 6.5, 8.7 a 8.8 tohoto návštěvního řádu.
Areál je vybaven kamerovým systémem, který slouží k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků
a zaměstnanců (viz dále čl. 9.2 a 9.3 tohoto návštěvního řádu).
Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do Labe arény
Račice jako účastníci akcí realizovaných v areálu pořadateli či na základě zvláštního smluvního
vztahu s provozovatelem a/nebo jeho smluvními partnery.

2.

Vstup do areálu Labe arény Račice

2.1

Areál Labe arény Račice slouží návštěvníkům k trávení volného času, příp. k aktivní účasti a
sledování akcí, které jsou v areálu pořádány.
Vstup je dovolen pouze v provozní době a s platnou vstupenkou – je-li pro danou sportovní akci
pořadatelem akce vyžadována.
Dětem do deseti let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let, která je po
celou dobu pobytu za tuto mladší osobu zodpovědná.
Pro veřejnost (kromě rybářů) je areál otevřen:
• Letní otevírací doba (duben-září)
Po-Ne
8.00-20.00 hod.
• Zimní otevírací doba (říjen-březen)
Po-Ne
9.00-16.00 hod.
V době konání závodů je areál pro veřejnost uzavřený nebo je provoz v areálu omezen dle
pokynů pořadatele závodu.
Pro rybáře je areál otevřen od 6.00-22.00 hod. letního času a od 8.00-18.00 hod. zimního času.
Lov ryb je možný pouze na základě celosvazové povolenky. Rybáři jsou povinni respektovat vedle
tohoto návštěvního řádu také rybářský řád a místní pokyny umísťované operativně na
www.labearena.cz nebo www.racice.info nebo na plot u vstupní brány do areálu.
Provozovatel je oprávněn kdykoliv omezit pohyb v areálu v souvislosti s rizikem
epidemiologických onemocnění, jako je COVID-19 atp. Návštěvníci areálu jsou povinni
bezvýhradně respektovat jakákoliv opatření, které provozovatel v této souvislosti vydá.
Veřejnost může do areálu Labe arény Račice, resp. do jeho příslušně vymezených zón, vstupovat
pouze se souhlasem provozovatele a/nebo pořadatele nebo pouze v návštěvních hodinách
a/nebo pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu. Do areálu je
možné vstupovat pouze vyhrazenými vstupními branami.
Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí k tomu určení
pracovníci provozovatele a další k tomu provozovatelem pověřené a řádně označené osoby,
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pracovníci pořadatele, bezpečnostní služba, resp. její řádně označení pracovníci, a v rozsahu
svých zákonných pravomocí rovněž Policie České republiky a Městská policie Štětí.
V areálu Labe arény Račice mohou v době konání zpoplatněných závodů (veškeré závody, na
které se prodávají vstupenky, jako například mezinárodní závody, atp.) pobývat pouze
návštěvníci s platnou vstupenkou a/nebo jiným dokladem opravňujícím je k pobytu v areálu,
resp. v jeho jednotlivých zónách (např. akreditační kartou). Každá osoba v areálu je povinna po
celou dobu svého pobytu v areálu mít při sobě vstupenku a/nebo jiný doklad opravňující k
pobytu v areálu a na žádost pracovníka pořadatele, pořadatelem pověřené osoby a/nebo
bezpečnostní služby bez prodlení prokázat své oprávnění k pobytu v areálu. Každý, kdo nebude
schopen prokázat své oprávnění k pobytu v areálu, nemusí být do areálu vpuštěn a/nebo může
být z areálu vyveden.

3.

Vyloučení návštěvy areálu Labe arény Račice

3.1

Osoby, které nebudou dodržovat veškerá jednotlivá ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo
neuposlechnou pokynů odpovědných pracovníků areálu, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu
nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak jako osoby, které svým chováním ohrožují
bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v Labe aréně Račice , pozbývají
oprávnění k pobytu v areálu a nemusí být do areálu vpuštěny a/nebo mohou být k tomu
určeným odpovědným pracovníkem areálu, pracovníkem pořadatele závodu, provozovatelem
nebo pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu vykázány a to bez
nároku na vrácení vstupného – je-li vyžadováno.
Neopustí-li návštěvník v takovýchto případech na vyzvání bezodkladně areál, bude odpovědným
pracovníkem nebo pracovníky bezpečnostní služby vyveden. V případě nutnosti může
odpovědný personál požádat o součinnost či zakročení příslušné bezpečnostní orgány Městskou policii a Policii ČR.
Do areálu nemusí být vpuštěny a/nebo mohou být z areálu vyvedeny osoby, které porušují
pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo, které nerespektují pokyny pracovníků
provozovatele nebo pořadatele, provozovatelem nebo pořadatelem pověřených osob a/nebo
bezpečnostní služby, případně které představují bezpečnostní riziko ve smyslu
tohoto návštěvního řádu. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup do areálu i osobám,
které byly v minulosti z areálu vykázány nebo kterým byly udělena smluvní pokuta a ta nebyla
uhrazena.
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4.

Povinnosti návštěvníků

4.1

Návštěvníci Labe arény Račice jsou povinni chovat se v areálu tak, aby svým jednáním
neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako
zařízení umístěná v areálu a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat
ostatní návštěvníky nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akcí pořádaných
v Labe aréně Račice.
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Návštěvníci Labe arény Račice jsou povinni dodržovat veškeré hygienické a proti
epidemiologické normy, pravidla, nařízení a zvyklosti, včetně zásad osobní hygieny a nařízení
Krajské hygienické stanice.
Návštěvníci Labe arény Račice jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků
provozovatele a/nebo pořadatele, osob pověřených provozovatelem nebo pořadatelem a/nebo
bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Městské policie,
Hasičského záchranného sboru České republiky a Zdravotnické záchranné služby.
Návštěvníci jsou povinni řídit se informačními a bezpečnostními tabulemi, umístěnými
v prostorách areálu a pokyny odpovědných pracovníků areálu a pořadatelů závodů.
Návštěvnicí Labe arény Račice jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního
řádu a obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.
Návštěvníci jsou povinni umožnit pracovníkům provozovatele, provozovatelem pověřeným
osobám a/nebo bezpečnostní službě provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za
účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení. Odmítne-li návštěvník provedení
prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu vpuštěn a/nebo může být z areálu
Labe arény Račice vyveden.
Návštěvníci Labe arény Račice souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky za účelem kontroly
dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky aut, zavazadel, tak osobní prohlídky
pracovníky provozovatele, provozovatelem pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou.
Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být
do areálu vpuštěn a/nebo může být z areálu vyveden.
Každý návštěvník povinen na výzvu odpovědné osoby při vstupu do areálu i kdykoli během
pobytu v areálu prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti.
Každý, kdo nebude schopen či ochoten prokázat svoji totožnost, může být z areálu vyveden,
případně do areálu nevpuštěn.
Při případném porušení tohoto návštěvního řádu bude návštěvník napomenut odpovědnou
osobou, případně budou podniknuty další kroky dle tohoto provozního řádu.

5.

Pravidla pro pohyb na areálových komunikacích a parkování

5.1

Vjezd do areálu je umožněn pouze po předchozím souhlasu provozovatele areálu nebo
pořadatele závodů. Vjezd do areálu může být zpoplatněn.
Vjezd do areálu je možné vstupovat pouze k tomu určenými vyhrazenými vjezdovými branami.
Provoz na komunikacích v areálu se řídím tímto návštěvním řádem. Účastníci provozu na
komunikacích v areálu jsou však povinni řídit se analogicky pravidly, jak jsou stanovena pro
provoz na pozemních komunikacích v zákoně č. 361/2000 Sb.
Maximální rychlost v areálu je 20 km/h.
Parkování v areálu je možné pouze na vyhrazených místech za dodržení pokynů provozovatele
areálu. Parkování vozidel na komunikacích, na travnatých a dalších plochách k tomu přímo
nevyhrazených provozovatelem nebo pořadatelem je zakázáno. Výjimky je možné sjednat pouze
po předchozí dohodě s provozovatelem areálu.
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Při zastavení vozidla je řidič povinen ponechat dostatečný prostor pro ostatní vozidla, cyklisty a
chodce. Při parkování vozidla a vleků je řidič povinen vozidlo i vlek řádně zabrzdit a zajistit proti
svévolnému pohybu. Na plochách, které bezprostředně sousedí se svahem směřujícím k vodní
hladině – pokud jsou provozovatelem označeny jako vyhrazené místo pro parkování – je možné
parkovat pouze souběžně s břehem. Kolmé stání k břehu je přísně zakázáno!
5.7 Motorová vozidla mohou jezdit pouze po vozovkách se zpevněným povrchem, nestanoví-li
v konkrétním případě provozovatel nebo pořadatel jinak.
5.8 Účastníci provozu na komunikacích v areálu jsou povinni chovat se tak, aby byl zajištěn trvalý
příjezd a přístup ke všem objektům, nadzemním hydrantům a dalším zařízením, včetně
prostředků požární ochrany v areálu.
5.9 Účastníci provozu na komunikacích v areálu odpovídají za technický stav, bezpečný provoz
dopravních prostředků a zabezpečují provoz podle platných předpisů a odpovídají za to, že
dopravní prostředek řídí a obsluhují jen osoby oprávněné, duševně a tělesně způsobilé, mající u
sebe příslušné oprávnění – a to v plném rozsahu jako je stanoveno pro provoz na veřejných
komunikacích. Výjimku z tohoto ustanovení uděluje pouze provozovatel.
5.10 V areálu lze přepravovat pouze bezpečně uložené a připoutané náklady, lodě, atp.
5.11 Chodci, cyklisté a in-linisté jsou povinni na komunikacích v areálu dodržovat analogicky pravidla,
jak jsou stanovena v zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a další
dopravní předpisy tak jako na běžných silnicích s tím, že musí vzhledem k charakteristice areálu
být opatrní a věnovat svému pohybu zvýšenou pozornost.
5.12 Při dopravní nehodě je účastník nebo svědek povinen setrvat na místě do příchodu pracovníka
pořadatele; Vznikne-li při nehodě úraz, musí být postiženému okamžitě poskytnuta první pomoc
a zajištěno lékařské ošetření a ohlášení nehody na PČR.

6.

Pravidla pro pohyb psů v areálu

Vstup psů do areálu, resp. pobyt psů v areálu je povolen pouze pokud majitel psa, resp. fyzická osoba,
která psa do areálu přivádí splni tyto podmínky:
6.1 Pes musí být veden na vodítku o maximální délce 2 metru tak, aby při míjení jiných osob a
vedených psů byl pes veden u nohy doprovázející osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu;
Volné pobíhání psů je zcela vyloučeno.
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Pes musí být buď viditelně vybaven evidenční známkou nebo musí mít evidenční známku při
sobě osoba, která psa v areálu vede.
Na všech cestách, po nichž se pohybují bruslaři a cyklisté, musí být dodrženo pravidlo dle odst.
6.1 a současně musí být učiněno další opatření, aby vedený pes nemohl ohrozit nebo omezit
cyklisty a bruslaře v jejich pohybu.
Majitel psa, resp. fyzická osoba, která psa do areálu přivedla jsou povinni zajistit že během
pobytu dodrží všechny veterinární a hygienické předpisy.
Majitel psa, resp. fyzická osoba, která psa do areálu přivedla jsou povinni zajistit, aby pes nikterak
neobtěžoval ostatni návštěvníky areálu např. štěkáním.
Majitel psa, resp. fyzická osoba, která psa do areálu přivedla, resp. která ho v areálu vede
(doprovází) je odpovědná za škody způsobené psem a je povinna po psovi uklízet exkrementy –

6.7

v celém areálu, bez výjimky. Tato osoba musí mít u sebe sáčky na exkrementy a je-li nutno,
použít další úklidové prostředky.
Znečištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění je pokutováno smluvní

pokutou ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
6.8 Za psa zodpovída v plném rozsahu majitel psa, resp. fyzická osoba, která psa do areálu přivedla.
6.9 Majitel psa, resp. fyzická osoba, která psa do areálu přivedla prokáže kdykoliv na vyzvání jeho
nezávadny zdravotni stav předložením veterinárního průkazu.
6.10 Splnění povinností uvedených v odst. 6.1 až 6.9 zajišťuje majitel psa a/nebo fyzická osoba, která
psa do areálu přivedla, resp. která ho v areálu vede (doprovází) a má psa pod kontrolou a
dohledem.

7.

Zákazy platící v areálu Labe arény Račice

7.1

Návštěvníci Labe arény Račice mají zakázáno:
a) přelézat, či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu, a to zejména na fasády, ploty,
zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, startovací zařízení, bloky, bojky,
startovací věž, podpůrné konstrukce, nástupní plata a plata podél vybójkované vodní dráhy
apod.;
b) vstupovat do vodní dráhy za jakýmkoliv účelem, včetně plavání, potápění, atp.;
c) vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro veřejnost;
d) mimo závody a mimo tréninkový proces rušit klid ostatních návštěvníků, křičet, pískat, dělat
zbytečný hluk;
e) vnášet do areálu jakýkoliv alkohol;
f) konzumovat alkohol mimo areálovou restauraci a prostor určený ke stánkovému prodeji.
g) kouřit v celém areálu a rovněž tak ve všech dopravních prostředcích v areálu;
h) vnášet do areálu jakékoliv hořlaviny či chemikálie, které mohou způsobit požár nebo ohrozit
zdraví jiných osob;
i) přemísťovat svévolně zařízení a vybavení areálu;
j) ničit zeleň;
k) vstupovat a zdržovat se v areálu mimo otevírací dobu;
l) vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, a to zejména do
prostor sportovních ploch (vodní závodní dráha, asfaltový ovál, atp.);
m) používat na vodní ploše jakákoliv plavidla (výjimku uděluje pro konkrétní případy
provozovatel areálu a to pouze písemně);
n) pořizovat v areálu jakékoliv zvukové či obrazové záznamy pro komerční účely bez
předchozího písemného souhlasu provozovatele;
o) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat jakoukoliv pyrotechniku;
p) svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením
umístěným v areálu;
q) jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, vzduchu, či jiným
zařízením v areálu;
r) napojovat jakékoliv elektrické spotřebiče – jako např. mobilní klimatizace, lednice, kávovary,
elektromobily, obytné přívěsy, automobily, přívěsy, elektrokola, elektrokoloběžky atp. – na

rozvody elektrické anergie v areálu – leda že návštěvník před započetím odběru elektrické
energie zaplatí příslušný poplatek stanovený provozovatelem a bude disponovat dokladem
za uhrazení tohoto poplatku a na viditelném místě ho zpřístupní k nehlédnutí (výjimku
uděluje pro konkrétní případy provozovatel a to pouze písemně);
s) ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu, a to včetně dřevin a travin;
t) popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace
v areálu;
u) konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál;
v) pohybovat se v areálu mimo komunikace, či mimo komunikace a plochy za tím účelem
označené provozovatelem;
w) stanovat mimo vyhrazené prostory a bez souhlasu provozovatele;
x) vjíždět do areálu bez předchozího souhlasu, popř. instrukcí provozovatele; v případě
povoleného vjezdu do areálu je zakázáno překračovat stanovenou maximální rychlost
v areálu 20 km/h;
y) parkovat mimo vyhrazené prostory;
z) projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým
mravům odporující slogany či zobrazení a/nebo k takovému jednání jiné podněcovat;
aa)propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí, či výrobek nebo službu;
7.2

Návštěvníci Labe arény Račice mají zakázáno vnášet do areálu zejména následující předměty:
a) zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či úderové
zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků (např.
nůžky apod.);
b) leptavé, hořlavé, výbušné, barvící, nebo jiné látky ovlivňující zdraví;
c) lahve, nádoby, plechovky nebo jiné předměty z lámavých, z tříštivých nebo výjimečně tvrdých
materiálů;
d) pyrotechniku nebo odpalovací zařízení;
e) alkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky;
f) zvířata s výjimkou psů na vodítku; zakazuje se volné pobíhání psů v areálu;
g) materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;
h) rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;

7.3

Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu a/nebo v rozporu
s podmínkami uděleného písemného souhlasu provozovatele vykonávat v areálu jakoukoliv
podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat
jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, apod., nebo
uvnitř areálu skladovat jakékoliv předměty.

7.4

Do areálu Labe arény Račice mají přísný zákaz vstupu jedinci s infekční chorobou, včetně
návštěvníků, u nichž je možné důvodně předpokládat riziko nakažení infekční chorobou.

8.

Odpovědnost za škodu

8.1

Vstup a užívání areálu uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a návštěvníci jsou povinni si
v areálu počínat tak, aby předcházeli vzniku škod na zdraví a/nebo majetku, a to jak na vlastním,
tak na zdraví nebo majetku třetích osob. Provozovatel a stejně tak pořadatel nepřebírá
jakoukoliv odpovědnost za škodu na zdraví a/nebo majetku vzniklou na straně návštěvníka
zaviněním jiného návštěvníka a/nebo návštěvníků, a to jak v případě úmyslného, tak ani
neúmyslného jednání, kterým by škoda byla způsobena. Škodu lze uplatnit výhradně přímo na
osobě a/nebo osobách, která/které svým jednáním danou škodu způsobila/způsobily.
Návštěvníci nejsou oprávněni odkládat jakékoliv věci v prostorách areálu, resp. jsou povinni
odkládat věci (jako například lodě) pouze na místech k tomuto účelu přímo vyhrazených
provozovatelem. Provozovatel neodpovídá za ztrátu věcí mimo místa jím vyhrazená k odkládání
či úschově. Věci odložené mimo místa k tomuto účelu vyhrazená provozovatelem mohou být
provozovatelem z důvodu bezpečnosti odstraněny a dále s nimi bude provozovatelem
nakládáno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Návštěvníci jsou povinni odevzdat provozovateli, provozovatelem pověřené osobě a/nebo
bezpečnostní službě všechny předměty nalezené v areálu. V případě, že návštěvníci v areálu
naleznou jakékoliv podezřelé předměty, či předměty, jež jsou způsobilé ohrozit majetek, životy
a/nebo zdraví třetích osob, jsou povinni bezodkladně informovat provozovatele,
provozovatelem pověřené osoby, bezpečnostní službu. Každý návštěvník odpovídá
provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za škodu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel
vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.
Provozovatel je oprávněn požadovat na návštěvníkovi vydání věci, kterou byla způsobena
provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě úraz a/nebo škoda.
Návštěvníci jsou povinni informovat provozovatele a/nebo bezpečnostní službu o jakýchkoliv
úrazech a/nebo vzniku škody v areálu.
V případě evakuace areálu či jiných mimořádných situací jsou návštěvníci povinni dodržovat
„Požární poplachovou směrnici“ a evakuační řád areálu a řídit se pokyny provozovatele,
provozovatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného
záchranného systému. Požární poplachová směrnice tvoří přílohu tohoto návštěvního řádu.
Při závažném porušení návštěvního řádu nebo při jeho opakovaném nepodstatném porušení
může být z rozhodnutí odpovědné osoby návštěvníkovi udělena smluvní pokuta ve výši 1.000,Kč.
Při porušení ustanovení čl. 7.1 písm. r) návštěvního řádu, tj. při černém odběru elektrické energie
může být z rozhodnutí odpovědné osoby návštěvníkovi udělena smluvní pokuta ve do výše
2.500,- Kč.
Při porušení ustanovení čl. 5 návštěvního řádu může být z rozhodnutí odpovědné osoby
návštěvníkovi udělena smluvní pokuta ve do výše 5.000,- Kč.

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6

8.7

8.8

8.9

9.

Ostatní ustanovení

9.1

Vstupem do areálu návštěvníci souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého
obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce
akce pořádané v areálu pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo
části akce pořádané v areálu pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím
obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním
partnerům udělován na dobu neurčitou.
Návštěvnicí areálu dále berou na vědomí, že v areálu mohou být pořizovány zvukové a/nebo
obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného
zpravodajství. Za tímto účelem návštěvníci areálu udělují vstupem do areálu provozovateli a
pořadateli, resp. osobám pořizujícím zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového,
rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství ve smyslu § 84 a násl. zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění, souhlas s pořízením jejich podobizny, obrazových
snímků a obrazových a zvukových záznamů, které se návštěvníků týkají nebo se týkají jejich
projevů osobní povahy, a souhlasí s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení
ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového
omezení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
Návštěvníci berou na vědomí, že celý areál je monitorován kamerovým systémem a že kdykoliv
během pobytu v areálu - pokud je důvodné podezření, že se dotyčná osoba porušuje tento
návštěvní řád a/nebo se dotyčná osoba dopouští protiprávního jednání - mohou být pořizovány
jejich fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
Návštěvníci berou na vědomí, že oprávněná osoba a Městská Policie mohou jako správci
zpracovávat osobní údaje každého návštěvníka, a to i bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to
nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů provozovatele areálu nebo jiné dotčené
osoby. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění bezpečnosti osob a majetku v areálu,
zamezení vstupu do areálu osobám, které se dopouštějí porušování návštěvního řádu či
protiprávního jednání.
Zpracovávány mohou být osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa
bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které
je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých
opatřeních a udělených trestech.
Každému, kdo poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či
omezení, je oprávněná osoba zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též natrvalo
vstup do areálu Labe arény Račice.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.

Závěrečná ustanovení

10.1 Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími
se k jednotlivým akcím pořádaným v areálu a/nebo ve vztahu k protiepidemiologickým

opatřením. Takováto doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu, či k dispozici u
provozovatele, nebo u bezpečnostní služby a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.
10.2 Nedílnou součást tohoto řádu tvoří příloha: Požární poplachová směrnice

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 14.7.2020

V Račicích dne 14.7.2020

_________________________________________
Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.
Sportcentrum Račice, a.s.
Ing. Michal Kurfirst
ředitel

