Návštěvní řád Zimního stadionu Kadaň
01/ Návštěvní řád je směrnice vyhlášená společností Sportovní zařízení Kadaň, příspěvková organizace, U
Stadionu 2028, 432 01 Kadaň, která určuje závazná pravidla chování návštěvníků na zimním stadionu
(dále jen ZS Kadaň), kteří do areálu vstupují a využívají jeho zařízení.
02/ Každý návštěvník zakoupením vstupenky anebo svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou na ZS
Kadaň potvrzuje, že se zcela a řádně seznámil s Návštěvním řádem. Ten je závazný pro všechny osoby,
které budou stadion využívat i pro vlastní akce.
03/ Dozorem nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu je určena pořadatelská nebo
bezpečnostní služba, pracovníci ZS Kadaň případně v rámci své zákonné pravomoci Městská Policie a
Policie ČR.
04/ V prostorách stadionu mohou pobývat pouze osoby, které sebou mají platnou vstupenku nebo jiný
opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá
osoba uvnitř stadionu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i Policie
ČR, prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem.
04a/ Klub SK Trhači Kadaň v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku na sportovních akcích pořádaných
na zimním stadionu má oprávnění v případě, že návštěvník hokejového utkání porušuje návštěvní řád svým
chováním, např. podněcuje k negativním reakcím ostatní diváky, nerespektuje zásady slušného chování,
nerespektuje pokyny pořadatelské služby, svým jednáním ohrožuje ostatní diváky, svým jednáním ničí
majetek a vybavení zimního stadionu atd. Klub na základě těchto jednání má možnost využít sankce
spočívající ve vyvedení ze zimního stadionu, zjištění totožnosti osoby, zabavení předmětů, které nejsou
povoleny vnášet do prostor hlediště zimního stadionu;
04b/ Klub má právo zpracovávat osobní údaje návštěvníků i bez jejich výslovného souhlasu, pokud je to
nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů klubu, a to za účelem zajištění bezpečnosti osob a
ochrany majetku zimního stadionu a zamezení vstupu na zimní stadiony osobám, které se dopouštějí na
zimních stadionech či v obdobných zařízeních porušování návštěvních řádů či jiného protiprávního jednání;
04c/ Klub je oprávněn zpracovávat u osob, které se na zimním stadionu v Kadani dopustily porušení
návštěvního řádu či jiného protiprávního jednání následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození,
fotografie, obrazové, obrazově zvukové či zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání
v rozporu s návštěvním řádem či za jednání protiprávní z jiného důvodu a údaje o přijatých opatřeních a
uložených trestech. Klub SK Trhači Kadaň může předávat tyto osobní údaje za stejným účelem třetím
osobám, a to ČSLH a dalším klubům, jako dalším správcům;
05/ Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude ze stadionu vyveden. Při vyvedení
ze stadionu ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně
oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
06/ Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo
bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.5.
07/ Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které
ohrožují bezpečnost osob a majetku, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo
bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR, kdykoliv vyvedeni z prostoru stadionu.
Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i Policie ČR jsou oprávněny prohlédnout -a to i při použití
technických prostředků -osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných
návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek
způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci.
Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
08/ Do prostoru stadionu je zakázáno vnášet předměty (chorea, sektorové vlajky bez předchozího souhlasu
bezpečnostního managera), kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí
osob a majetku pobývajících na stadionu. O zákazu vnášet takové předměty do stadionu je s pověření
majitele stadionu oprávněn rozhodovat bezpečnostní manager, pořadatelská nebo bezpečnostní služba.
09/ Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do stadionu, nebo osobám,
které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do
stadionu.
10/ Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup do stadionu i osobám, kterým byl v České republice zakázán,
ať již ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí, vstup na pořádanou akci z
důvodu jejich závadného chování na podobných akcích. Pořadatel si vyhrazuje odepřít vstup na stadion
také osobám, kterým byl ze strany jiných profesionálních klubů zakázán přístup těchto profesionálních
klubů. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

11/ Každý návštěvník stadionu je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval
bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení stadionu a dále svým chováním
neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akce.
Zároveň je povinen při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování
a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů
mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování
tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru stadionu
bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
12/ Každá osoba vstupující do stadionu souhlasí, bez dalšího upozornění, s platným pořízením a využitím
svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce
sportovní akce pro komerční nebo propagační účely a to v rámci zobrazení celé nebo části sportovní
akce v souvislosti s oddílem SK Trhači Kadaň a jeho partnery.
13/ Návštěvníci berou na vědomí, že celý objekt ZS Kadaň je monitorován kamerovým systémem.
14/ Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru stadionu zejména následující předměty nebo
jiné předměty obdobné povahy či účelu:
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či
bodací zbraně,
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d) lahve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e) neskladné předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufry,
f) ohňostroj, rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty
g) tyče pro vlajky či transparenty – jen po dohodě s bezpečnostním managerem
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující nadměrný hluk
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
j) zvířata
k) laserová ukazovátka
l) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu
s výjimkou výslovně uděleného souhlasu sportovního oddílu nebo majitele stadionu.
m) zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak ztížit popř. znemožnit identifikaci své osoby při vstupu na stadion
Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny ze stadionu a postiženy
časově ohraničeným zákazem vstupu do stadionu a to v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku sportovních
akcích pořádaných klubem na zimním stadionu. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu
nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být
podáno trestní oznámení. Osobě pobývající na stadionu na základě permanentní vstupenky, která poruší
ustanovení návštěvního řádu, může být zneplatněna permanentní vstupenka s tím, že taková osoba může
být postihnuta zákazem vstupu do stadionu. Osobám, kterým bude z důvodu porušení návštěvního řádu
uložen zákaz vstupu na stadion a které tento zákaz poruší, budou postiženy smluvní pokutou až ve výši
10.000 Kč.
Tento Návštěvní řád ZS Kadaň je účinný od 1.9.2021.

