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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  

MNÍŠECKÝCH SLAVNOSTÍ PIVA 
Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, kteří vstupují do prostoru konání 

MNÍŠECKÝCH SLAVNOSTÍ PIVA – vymezený a označený prostor předzámčí zámku Mníšek pod 

Brdy (dále jen areál).  

I. Základní ustanovení 

1. Pořadatelem akce je Město Mníšek pod Brdy a Společnost Mníšek pod Brdy z. s. 

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

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

prostorách. 

3. Pobyt a vstup do prostoru areálu je podmíněn vyhověním zákonům, vyhláškám dalším 

podzákonným normám a interním předpisům města Mníšek pod Brdy. Vstupem do areálu 

vyjadřuje souhlas s Návštěvním řádem MNÍŠECKÝCH SLAVNOSTÍ PIVA (dále jen Návštěvní 

řád), pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.  

4. Každý návštěvník svým vstupem do areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré 

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

5. Návštěvník areálu souhlasí s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako 

součást jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce představení pro komerční a 

propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s pořadatelem a 

jejich sponzory. Návštěvník, zaznamenaný případně na obrazovém záznamu pro účely 

prezentace akce, může být dále takto zveřejňován bez dalšího upozornění.  

II. Vstup a pobyt v areálu 

1. Vstupovat do areálu je možné pouze v místech k tomu určených. 

2. Vstupovat a pobývat v areálu mohou návštěvníci zdarma, přičemž při prvním vstupu do areálu 

je návštěvník označen bezpečnostní či pořadatelskou službou příslušným identifikačním 

náramkem, a to na základě předloženého dokumentu, který prokazuje splnění podmínek 

vstupu stanovené Ministerstvem zdravotnictví. (Covid Pas nebo jiné potvrzení). 

3. Na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 

nebo které, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky vstupu stanovené 

Ministerstvem zdravotnictví, nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě 

prokázat. 

4. Každý návštěvník obdrží po předložení dokumentu, který prokazuje splnění podmínek vstupu 

stanovené Ministerstvem zdravotnictví. (Covid Pas nebo jiné potvrzení), identifikační pásku 

na zápěstí, která ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se 

vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez výše uvedeného potvrzení je 

neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do areálu i při namátkových kontrolách 
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v rámci areálu prokázat tímto páskem pořadatelské službě. V případě neplatné pásky či 

nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vykázán z 

areálu. 

5. Každý návštěvník vstupující do areálu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany 

pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím 

vnášených zavazadel s cílem zajistit bezpečnost všech návštěvníků. Odmítnutí této kontroly 

může být důvodem odepření vstupu nebo vykázání z areálu. 

6. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vykázat každou osobu, která nevyhoví 

předpisům návštěvního řádu, pokynům pořadatele nebo pracovníků požárního dozoru, nebo 

podmínkám uvedeným u vstupu, nebo jejíž chování shledá nepřístojným. Pořadatel je 

oprávněn vykázat podnapilé osoby, které narušují hladký průběh akce a rovněž i osobu, která 

obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí majetek. Osoba, která bude pod 

nadměrným vlivem alkoholu nebo drog může být vykázána z areálu. 

7. Návštěvník svým vstupem souhlasí, že bude dodržovat aktuálně platné epidemiologické 

předpis k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a 

prokázat splnění podmínek vstupu vydaná ministerstvem zdravotnictví. 

8. Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad 

nezletilými dohled. 

III. Povinnosti návštěvníků zařízení 

1. Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval 

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

v těchto prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či 

neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající akce. 

2. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, 

příslušníků Policie ČR, Městské policie, hasičů, členů záchranné služby apod. 

IV. Zákazy 

1. Do Areálu není dovoleno vnášet drogy, skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, 

laserová ukazovátka, politické a reklamní materiály, toxické a jiné omamné látky, zavazadla 

větších rozměrů, zbraně (střelné, bodné a sečné) a jiné nebezpečné předměty. U vstupu může 

být prováděna bezpečností kontrola. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět tělesné prohlídky, 

jak u vchodu, tak v prostorách areálu.   

2. Do Areálu není dovoleno vnášet vlastní občerstvení. V areálu se smí konzumovat pouze jídla 

a nápoje zde zakoupené, je zakázáno konzumovat vlastni potraviny a nápoje (s výjimkou 

doložených zdravotních důvodů a dětské stravy).  

3. Je zakázáno:  

− vstupovat za jakékoli bezpečnostní pásky, ploty a jiné zábrany umístěné kdekoli 

v areálu;  

− vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky. 

4. Do areálu platí zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení.  

5. V areálu je zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.  
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6. Pro pejsky i jiná domácí zvířátka je velká spousta lidí a hluk velmi stresující. Nechte je tedy 

prosím doma! Psi mají na akci přístup jen na vodítku a s košíkem! 

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, přísluší pořadatelské 

službě. 

2. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který 

byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu akce. 

3. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní 

služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Městské Policii a 

Policii ČR. 

VI. Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu 

1. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. 

2. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou 

způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných nebo pod vlivem alkoholu. 

Návštěvníci jsou povinni předcházet riziku možnosti úrazu. Pořadatel nezodpovídá za úrazy 

a škody vzniklé v důsledku porušení tohoto Návštěvního řádu. Návštěvník a provozovatel 

stánku ručí za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem, nebo za škody způsobené jiným 

návštěvníkům nebo třetím osobám. 

3. Každá vstupující osoba bere na vědomí, že je zakázáno vstupovat za jakékoli bezpečnostní 

pásky, ploty a jiné zábrany umístěné kdekoli v areálu. V případě porušení tohoto zákazu 

neodpovídá pořadatel za případné škody na majetku či zdraví vzniklé v důsledku tohoto 

porušení. 

4. Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. 

VII. Ochrana zdraví a bezpečnost 

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

příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pracovníkům 

bezpečnostní služby, pořadatelské službě a pracovníkům požárního dozoru.  

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat základní hygienická opatření v souladu s vyhláškou 

Ministerstva zdravotnictví, týkající se opatření spojených s pandemií COVID-19. Veškerá 

opatření se boudou řídit aktuální situací v době konání akce. Aktuální informace budou 

uvedeny u vstupu do areálu.  

3. Bezpečnostní nebo pořadatelská služba a pracovníci požárního dozoru jsou oprávněni 

vydávat závazné pokyny k bezproblémovému průběhu akce v rozsahu svých kompetencí.  

4. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů výše uvedených osob a respektovat 

bezpečnostní značení a informační cedule umístěné v areálu. 
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5. V případě zranění jakékoli osoby je návštěvník povinen nahlásit tuto skutečnost pořadateli 

nebo volat linku 155. 

 

Linky tísňového volání v případě nouze: 

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS) 

158 – Policie 

150 – Hasiči 

155 – Zdravotnická záchranná služba 

V případě nouze se obraťte na kteréhokoliv pracovníka pořadatelské služby. 

 

 

 Pro město Mníšek pod Brdy a Společnost Mníšek pod Brdy z. s. zpracoval: 

                                                                                                                        Bc. Richard Řezáč  

Bezpečnostní konzultant 
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