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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DEN PRINCEZEN 
 
§ 1 Obecná ustanovení 
 
1. Tento návštěvní řád (dále jen „návštěvní řád“) je vydán společností Země Zábavy s.r.o., IČ: 09914200 (Spisová značka C 344556 vedená u 
Městského soudu v Praze), se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha (dále také jako „pořadatel“), která určuje základní závazná pravidla 
chování všech návštěvníků akce Den Princezen (dále jen „akce“).  

2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví a majetku, ochrany pořádku na akci a zajištění příjemné 
společenské atmosféry. Každý návštěvník zakoupením vstupenky a/nebo svým vstupem do prostoru konání akce vyjadřuje, že se zcela a řádně 
seznámil s návštěvním řádem, že mu zcela porozuměl, souhlasí s ním, tedy s jeho obsahem a veškerými v něm stanovenými podmínkami, 
zavazuje se jej respektovat a dodržovat a považuje jej pro sebe za zcela závazný a výslovně pak souhlasí zejména s povinností uhradit případné 
smluvní pokuty ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 návštěvního řádu.  
 
§ 2 Prostor konání akce 
  
1. Veřejnost může do prostoru konání akce vstupovat pouze se souhlasem pořadatele, výhradně v čase stanoveném pořadatelem a pouze při 
dodržení podmínek stanovených návštěvním řádem. 

2. Kromě pořadatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, 
případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR nebo Městská Policie. 

 
§ 3 Pobyt v prostoru konání akce  
 
1. V prostoru konání akce mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku a kontrolní pásku nebo jiný doklad opravňující ke 
vstupu případně osoby pro které je vstup zdarma. Každá osoba v prostoru akce má povinnost na žádost pořadatele, pořadatelské nebo 
bezpečnostní služby, jakož i Policie ČR nebo Městské Policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou a kontrolní páskou, pokud 
nespadá pod osoby, pro které je vstup zdarma. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v prostoru akce, bude z tohoto 
prostoru vyveden. 
2. Každá osoba vstupující do prostoru akce souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným pořízením a využitím svého obrazu nebo podobizny 
jako součásti jakéhokoli obrazového a/nebo zvukového záznamu, přenosu či reprodukce akce, a to jak pro účely tiskového, rozhlasového, 
televizního nebo obdobného zpravodajství tak i pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce v souvislosti s 
pořadatelem a jeho smluvními partnery. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

3. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob nebo majetku 
nacházejících se v prostoru akce, ztrácejí oprávnění k pobytu v prostoru akce a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně 
též příslušníky Policie ČR nebo Městskou Policií, kdykoliv vyvedeny z prostoru akce. 

 
§ 4 Vstupní kontrola 
 
1. Každý návštěvník je při vstupu do prostoru akce povinen bez vyžádání ukázat a během pobytu v prostoru akce na požádání vydat ke kontrole 
pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku a ukázat kontrolní pásku s výjimkou osob pro které je vstup zdarma. 
2. Příslušníci pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Policie ČR a Městské Policie jsou oprávněni provést při vstupu do prostoru akce, a 
v odůvodněných případech i kdykoliv během pobytu v prostoru akce, kontrolu a prohlídku osob zaměřenou na dodržování zákazu vnášení 
předmětů dle návštěvního řádu. Povinnost podstoupit prohlídku se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených 
předmětů.  

3. Do prostoru akce je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost osob a majetku pobývajících v prostoru 
akce. O zákazu vnášet takové předměty do prostoru akce je z pověření pořadatele oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, 
případně v jednotlivých případech osoba zmocněná pořadatelem.  

4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do prostoru akce, nebo osobám, které představují bezpečnostní 
riziko ve smyslu návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do prostoru akce. 
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§ 5 Chování v prostoru akce  
 
1. Každý návštěvník akce je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování majetku pořadatele či k poškození majetku či zdraví jiných 
osob, a dále je povinen zachovávat čistotu a pořádek v prostoru akce. Každý návštěvník akce je dále povinen svým chováním neomezovat či 
neobtěžovat jiné osoby při sledování akce. 

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Policie ČR, Městské Policie, hasičů, 
záchranné služby a moderátora. 

3. Návštěvníci akce jsou povinni při svém pobytu v prostoru akce respektovat obecně závazné předpisy, pravidla slušného chování a dobrých 
mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické 
nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání z 
prostoru akce bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden. 
4. Návštěvník se účastní akce na vlastní nebezpečí, plně odpovídá za bezpečnost nezletilých dětí, s nimiž se akce účastní a  je povinen sám se 
zdržet a zamezit vstupu dětí mimo vyznačené prostory konání akce. 
5. V případě úrazu, ať již vlastního nebo cizího je návštěvník povinen, ihned kontaktovat Zdravotníka na tel. č. +420 720 541 514 nebo osobně 
(viz plánek akce) a/nebo zástupce Pořadatele, který je označen na triku nápisem „Produkce“. 
6. Všechny vchody a východy z prostoru akce musí být neustále volně průchozí a každý návštěvník akce je povinen této skutečnosti přizpůsobit 
své jednání.  
 
§ 6 Zákazy 
 
1. Návštěvníkům je zakázáno vnášet do prostoru akce a u sebe uchovávat následující předměty nebo jiné věci obdobné povahy či účelu:  
a/ zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,  
b/ alkoholické nápoje, drogy jakéhokoli druhu, toxické a omamné látky,  
c/ fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje a zařízení pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s vyměnitelným objektivem s 
výjimkou předchozího a výslovně uděleného souhlasu pořadatele (např. formou akreditace).  
2. Dále je návštěvníkům zakázáno:  
a/ lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro 
kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a lézt na střechy,  
b/ vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. zázemí, pódium atp.) resp. vstupovat do oblastí, kam návštěvník nemá 
platnou vstupenku (např. VIP zóna),  
c/ zakládat oheň,  
d/ ničit jakékoli zařízení a vybavení v prostoru akce,  
e/ konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat prostory akce jiným způsobem, zejména odhazováním věcí,  
f/ jakýmkoliv způsobem pořizovat či užívat, bez předchozího písemného souhlasu pořadatele, 
fotografie a/nebo zvukové či obrazové záznamy jak z prostoru akce, tak z průběhu akce, pro komerční účely.  
g/ kouření, včetně elektronických cigaret v prostoru akce (s výjimkou prostor vyhrazených pořadatelem), 
h/ fyzicky nebo slovně napadat návštěvníky a příslušníky pořadatelské nebo bezpečnostní služby. 
3. Každý, kdo poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz či omezení, plynoucí z § 6 odst. 1 a/nebo 2 návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto 
jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti Země Zábavy s.r.o. smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 6 odst. 4 návštěvního řádu; smluvní 
pokuta je splatná na výzvu společnosti Země Zábavy s.r.o., a to do 5 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení; smluvní pokuta je přiměřená 
okolnostem a významu zajištěných povinností. Společnost Země Zábavy s.r.o. je oprávněna vedle smluvní pokuty požadovat po každém, kdo 
poruší výše uvedené zákazy a omezení, také náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání nebo omezení způsobena, a to v celém 
jejím rozsahu (ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se nepoužije) a vydání věci, kterou byla vzniklá škoda způsobena 
nebo závadný stav vyvolán.  

4. Každý, kdo poruší zákaz či omezení vyplývající z:  

• ustanovení § 6 odst. 1 písm. c, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti Země Zábavy 
s.r.o. smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.  

• ustanovení § 6 odst. 1 písm. b, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti Země Zábavy 
s.r.o. smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč;  

• ustanovení § 6 odst. 1 písm. a, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti Země Zábavy 
s.r.o. smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč;  
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• ustanovení § 6 odst. 2 písm. a, e, g, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti Země 
Zábavy s.r.o. smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč;  

• ustanovení § 6 odst. 2 písm. c, d, f, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti Země 
Zábavy s.r.o. smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč;  

• ustanovení § 6 odst. 2 písm. b, h, návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit společnosti Země 
Zábavy s.r.o. smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.  
 
§ 7 Prodej a reklama 
 
Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů v prostoru akce je 
povoleno jen s předchozím písemným souhlasem pořadatele.  
 
§ 8 Práva pořadatele / Dohled 
 
Právo k výkonu funkce pořadatele má také zplnomocněný zástupce pořadatele a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i 
Policie ČR a Městské Policie. 
 
§ 9 Odpovědnost za škody 
 
1. Vstup do prostoru akce a užívání prostorů akce uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Za osoby mladší 18 let odpovídají jejich 
zákonní zástupci. Pořadatel odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich 
zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.  

2. Jakékoliv úrazy a škody jsou návštěvníci povinni neprodleně písemně nahlásit pořadateli. 
 
§ 10 Jednání proti předpisům 
 
1. Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z prostoru akce. To samé platí pro osoby, které jsou 
zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní 
oznámení. 

2. Jednání v rozporu s ustanoveními § 6 odst. 1 a/nebo 2 návštěvního řádu jsou ve smyslu § 6 odst. 3 postihována smluvní pokutou ve výši 
stanovené dle § 6 odst. 4 návštěvního řádu.  

3. Opatření podle odstavce 1 tohoto paragrafu vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti pořadateli dané akce.  

4. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.  
 
§ 11 Změna návštěvního řádu a účinnost 
 
1. Pořadatel má právo v případě vzniku rozumné potřeby změny (zejména v návaznosti na vývoj právního prostředí, při změně přístupu 
příslušného dohledového orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb atd.) provést přiměřenou změnu návštěvního řádu. Pořadatel v 
takovém případě uveřejní nové znění návštěvního řádu na internetových stránkách, a to vždy v dostatečném předstihu před jeho účinností. Pokud 
by se stalo některé ustanovení návštěvního řádu neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.  

2. Návštěvní řád je účinný od 2. 5. 2022. 


