NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Tento návštěvní řád upravuje povinnosti návštěvníků účastnících se kulturních a/nebo společenských akcí („Akce“)
konajících se na ploše v exteriéru objektu Quadrio („Centrum“), zejména na pozemku parc.č. 725/1, k.ú. Nové Město,
jak je taková plocha vyznačena na plánu tvořícím součást tohoto návštěvního řádu („Plocha“).
Za porušení pravidel při konání Akce bude považováno:
1. Veškeré jednání, které je v rozporu s právními předpisy či nařízeními ČR, Hlavního města Prahy, Městské části
Praha 1, požadavky veškerých úřadů a orgánů a s principy dobrých mravů.
2. Rušení veřejného pořádku např. hlasitými a rušivými projevy, používání fyzické síly, veškerých výrazů a gest
hanobících rasu, náboženství, etnikum, projevy s výrazným sexuálním podtextem či jiné projevy, v jejichž
důsledku by mohlo dojít k výtržnostem, nebo by se mohly dotknout ostatních přítomných osob, nebo narušovat
klid při pořádání Akce či jinde na Ploše či v Centru.
3. Nepovolené shromažďování osob na Ploše.
4. Pořizování obrazových nebo jiných záznamů Centra, jakýchkoliv instalací na Ploše či probíhajících Akcí bez
předchozího písemného souhlasu vedení Centra.
5. Poškozování Plochy a/nebo jakýchkoliv instalací na Ploše.
6. Vstup osobám mladším 10 let bez doprovodu zletilé osoby.
7. Běhání, jízda na kolečkových bruslích, na skateboardu, na koloběžkách, na kole či na jiných prostředcích.
8. Vstup osob podnapilých nebo osob pod vlivem omamných a psychotropních látek na Plochu. Požívání
alkoholu (vyjma vnějších prostor restaurací) nebo užívání či šíření omamných a psychotropních látek kdekoliv
na Ploše a v Centru.
9. Vnášení toxických, jedovatých, znečišťujících, zapáchajících či nebezpečných látek.
10. Vstup osob, které by mohly obtěžovat ostatní návštěvníky svým nedostatečným, roztrhaným či špinavým
oblečením, zápachem, špínou, viditelnými známkami nakažlivé nemoci atd.
11. Odhazování a odkládání čehokoliv mimo odpadkové koše či prohrabování se nebo vybírání odpadkových košů.
12. Kouření.
13. Ležení, spaní či sezení na zábradlí, na schodech, na odpadkových koších a dalších místech, která nejsou
k tomuto účelu výslovně určena.
14. Vnášení střelné nebo jiné zbraně na Plochu (výjimku tvoří příslušníci orgánů činných v trestním řízení, členové
ostatních ozbrojených složek státu a osoby ozbrojené s písemným povolením vedení Centra).
15. Vstup na Plochu se zvířaty, výjimku tvoří vodící psi nevidomých občanů, psi vedení na vodítku, opatření košíkem
či zvířata nesená v přepravkách nebo náručí.
16. Uvazování zvířat či ukládání jakýchkoliv předmětů (jízdních kol apod.) kamkoliv na Plochu, kromě k tomu
výslovně určených míst.
VLASTNÍK CENTRA NEBO JEHO BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA MÁ PRÁVO ZAKÁZAT PŘÍSTUP KOMUKOLIV
A VYKÁZAT Z PROSTOR OBCHODNÍHO CENTRA A PŘILEHLÝCH POZEMKŮ KOHOKOLIV, KDO PORUŠÍ TATO
PRAVIDLA NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU AKCE.
Pozn.: Vedení Centra si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu. Prostory Centra jsou monitorovány bezpečnostním
kamerovým systémem registrovaným Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) – registrace č. 00054979.
Plánek CENTRUM
Parcely: 724/1; 725/7; 724/4; 725/1

Návštěvní řád je platný od 30. 06. 2017			
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