Návštěvní řád DK METROPOL České Budějovice
Obchodní společnost METROPOL, spol. s r.o., IČ 472 37 473, se sídlem Senovážné nám. 248/2, 370 01 České Budějovice (dále
jen „společnost“) vydává tento předpis ve snaze zajistit úroveň společenské zábavy, bezpečnost osob i majetku.
1/ Zakoupením vstupenky a vstupem do objektu kulturního domu METROPOL (Senovážné nám. 248/2, 370 01 České
Budějovice), vyjadřuje návštěvník akce souhlas s tímto návštěvním řádem a zavazuje se k jeho dodržování.
2/ Návštěvníci akce jsou povinni dbát pokynů odpovědného organizátora akce, vedoucího pořadatele, případně dalších členů
pořadatelské služby či jiných společností pověřených osob a zdržet se jednání, které by narušilo řádný průběh akce.
3/ Návštěvníkům akce se zakazuje vnášet do objektu kulturního domu METROPOL zábavní pyrotechniku, vlastní alkohol,
potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, drogy, toxické a omamné látky,
střelné i jiné zbraně nebo jiné předměty, které by mohly způsobit škodu na majetku či ohrožení zdraví osob. Návštěvníkům akce
se dále zakazuje vnášet do společenského sálu vrchní svršky (kabáty, bundy) a objemná zavazadla. Návštěvníci akce jsou
oprávněni vnášet do objektu kulturního domu METROPOL pouze vybrané typy nebarvivých konfet s nehořlavou úpravou a o
velikosti lístečků min. 2 cm (o přípustnosti vnesení konkrétního typu konfet rozhoduje člen pořadatelské služby či jiná
společností pověřená osoba).
4/ Za účelem zajištění bezpečnosti při akci je vedoucí pořadatel, člen pořadatelské služby či jiná společností pověřená osoba
oprávněna provádět osobní bezpečnostní kontrolu zavazadel návštěvníků vstupujících do objektu kulturního domu METROPOL.
Každý návštěvník vstupující do objektu kulturního domu METROPOL s provedením takové kontroly souhlasí a umožní osobě
provádějící kontrolu nahlédnout do svého zavazadla. Návštěvníci akce berou na vědomí, že odmítnutí provedení bezpečnostní
kontroly je důvodem k zamezení vstupu do objektu kulturního domu METROPOL. Osobě, která odmítne provedení bezpečnostní
kontroly, nenáleží nárok na vrácení již zaplaceného vstupného ani jeho části. V případě, že osoba provádějící kontrolu zjistí, že
návštěvník akce vnáší do objektu kulturního domu METROPOL předmět uvedený v čl. 3 tohoto návštěvního řádu, případně jiný
předmět, který by mohl způsobit škodu na majetku či ohrožení zdraví osob, vyzve návštěvníka dle povahy vnášeného předmětu
k tomu, aby takový předmět odložil v šatně, případně aby jej vynesl z prostor objektu kulturního domu METROPOL, jinak mu
nebude umožněn vstup do společenského sálu.
5/ V objektu kulturního domu METROPOL je dále zakázáno:
a/ Používat fyzické síly, neslušných výrazů a gest. Fyzicky nebo ústně vyhrožovat jakékoli osobě, vyvolávat rvačky, plivat,
obtěžovat ostatní nadměrným hlukem nebo pachem. Není dovoleno jakékoli chování omezující ostatní návštěvníky a
chování, kterým dochází k poškozování, ničení majetku a znečišťování prostor.
b/ Běhat, jezdit na kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardu nebo na kole, vstupovat s kolem do objektu.
c/ Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše, či odkládat cokoliv jiného v prostorách objektu. Není dovoleno odhazovat
nebezpečný a objemný odpad do odpadových košů a to včetně košů venkovních.
d/ Psát, stříkat spray, škrábat nebo jakkoli vytvářet grafity na tomto majetku.
e/ Křičet, zpívat, hrát na hudební nástroje, pouštět rádio nebo používat jakýkoliv způsob komunikace, který vytváří hluk
obtěžující nebo rušící veřejnost bez předchozího písemného souhlasu správy objektu.
f/ Provádět obchodní i neobchodní aktivity, dožadovat se peněz nebo jiných příspěvků, rozdávat či vylepovat jakýkoliv
obchodní, inzertní či propagační materiál bez povolení správy objektu.
g/ Nebýt zcela oblečen nebo být oblečen způsobem, který by urážel veřejnost.
h/ Konzumovat alkohol mimo místa pro konzumaci alkoholu zvláště vyhrazená.
i/ Užívat narkotika, omamné a psychotropní látky.
j/ Kouřit v prostorách.
k/ Sedět na květinových mísách, schodech a jiných místech, které nejsou pro to určená. Ležet či spát.
l/ Vstupovat do zahrazených prostor zábranami.
m/ Poškozovat nebo zneužívat bezpečnostní a požární zařízení.
n/ Používat toalety jako veřejné. Toalety jsou přiřazené k jednotlivým provozům (provozovatelé umožní přístup). Je
zakázáno poškozovat toalety, plýtvat vodou a hygienickými potřebami.
o/ Používat zábavnou pyrotechniku v celém areálu.
p/ Vnášet či vodit zvířata, s výjimkou psů, kteří musí být na vodítku a s náhubkem.
q/ Parkovat v areálu bez předešlé dohody s pracovníkem na informacích.
r/ Správa objektu si vyhrazuje právo zakázat vstup do objektu komukoliv, kdo porušil výše uvedená pravidla.
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