
 

1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou návštěvníci objektu Divadla X10 povinni dodržovat

Návštěvní řád, obecně závazné předpisy, zákonné normy a ustanovení atd., všechny písemné pokyny a uposlechnout

pokynů osob určených provozovatelem.

2. Návštěvníkem se stává každý, kdo vstoupí do objektu.

3. Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli objektu nebo

pořadateli akce.

4. Návštěvník vstupuje do prostor na vlastní nebezpečí.

5. Provozovatel neručí za odložené věci (cennosti) návštěvníků.

6. Každá osoba, vstupující do objektu, je povinna dbát pokynů pověřených pracovníků (pořadatelů, ostrahy, hasičů,

zdravotníků, aj.), chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování objektu a jeho vybavení a nesmí svou činností ohrozit

ostatní návštěvníky. 

7. V celém objektu platí zákaz kouření – včetně elektronických cigaret, a je zakázáno používat otevřený oheň.

8. Do objektu divadla není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, natlakované předměty, drogy, toxické a omamné látky, zbraně
(bodné, sečné, střelné, apod.), výbušné látky (pyrotechnika, trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny a jiné

nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak na objektu, tak pořadateli akce a

návštěvníkům. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout provozovatel divadla nebo pořadatel akce.

9. V celém objektu je zakázáno pořizovat audio-vizuální a fotografické záznamy, pokud to není přímo povoleno

provozovatelem objektu nebo pořadatelem akce.

10. Provozovatel objektu je oprávněn pořizovat audio-vizuální a fotografický záznam prostor včetně návštěvníků pro

propagační nebo komerční účely, vstupem do divadla se má za to, že návštěvník s tímto bezplatným využitím své

podobizny souhlasí a nebude na to dále upozorňován.

11. Při konání všech sportovních a kulturních akcí pořádaných externími organizacemi přebírá dohled a dozor nad

zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně
tohoto návštěvního řádu, pořadatelská služba dané organizace.

12. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a

k bezproblémovému průběhu každé akce. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též

bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR a Městské policii Praha.

13. Za nezletilé či nesvéprávné osoby nese zodpovědnost jejich doprovod (rodič, pedagog, zákonný zástupce atp.).

14. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to

včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení akce). 

15. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem, pořadatelskou službou nebo jinými

odpovědnými/pověřenými osobami z objektu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem

přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

Návštěvní řád Divadla X1O
Vaším vstupem do prostoru nebo zakoupením vstupenky se má za to, že souhlasíte s níže uvedenými

ustanoveními Návštěvního řádu a budete je dodržovat.


