
Návštěvní řád 

Hasičská zábava, 02. 02. 2019, TJ Sokol Satalice 

ze dne 1. 1. 2019 

I. 

1) Pořadatelem Hasičské zábavy konané dne 02. 02. 2019, v budově TJ Sokol Satalice, na adrese 

K Radonicům 326, 190 15 Praha – Satalice, je Sbor dobrovolných hasičů Praha – Satalice, 

K Radonicům 305/14, 190 15 Praha – Satalice, ve spolupráci s Úřadem městské části Praha – 

Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha – Satalice (dále jen pořadatel). 

2) Návštěvníkem Hasičské zábavy konané dne 02. 02. 2019, v budově TJ Sokol Satalice je každá 

osoba, která je držitelem platné vstupenky vydané Sborem dobrovolných hasičů Praha – 

Satalice, K Radonicům 305/14, 190 15 Praha – Satalice. 

3) Zakoupením vstupenky na Hasičskou zábavu konanou dne 02. 02. 2019, v budově TJ Sokol 

Satalice (dále jen Zábava) návštěvník prohlásil, že souhlasí s ustanoveními uvedenými v 

tomto návštěvním řádě a zavázal se jimi řídit. 

II. 

1) Návštěvník je povinen dodržovat pokyny pořadatele. 

2) Návštěvník vstupuje na vlastní nebezpečí.  

3) Návštěvník je povinen dodržovat zákony ČR, vyhlášky, obecně závazná pravidla slušného 

chování a interní předpisy, především Návštěvní řád. 

4) Návštěvník je povinen zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo 

politické nesnášenlivosti.  

5) Návštěvník je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování budovy TJ Sokol 

Satalice, jejího vybavení či k poškození majetku či zdraví jiných osob, a dále je povinen 

zachovávat čistotu a pořádek v budově TJ Sokol Satalice i jejím okolí. 

6) Návštěvník je povinen nahlásit pořadateli způsobení či zjištění škody na zdraví či majetku. 

7) Zábava je přísně nekuřácká. Kouření povoleno pouze ve vyznačeném prostoru. 

8) Na Zábavě je přísně zakázáno konzumovat nápoje či potraviny zakoupené mimo budovu TJ 

Sokol Satalice. 

9) Návštěvníkům je zakázáno rozhazovat v budově TJ Sokol Satalice i jejím okolí drobné 

konfety, třpytky a jiný obdobný materiál. 

10) Návštěvník vstupem na Zábavu souhlasí s bezplatným využitím svého obrazu či podobizny 

v rámci propagace pořadatele.  

III. 

1) Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup či vyvést každého návštěvníka, který nevyhoví 

tomuto Návštěvnímu řádu či poruší jeho ustanovení a to bez nároku na vrácení vstupného a 

možnosti návratu do ukončení Zábavy.  

 

 

Anna Malinová 

Starostka SDH Praha - Satalice 


