
 

FESTIVAL MEZI PLOTY 2017 

PROVOZNÍ ŘÁD 

NÁVŠTĚVNÍCI, ÚČINKUJÍCÍ, PARTNEŘI S PROMO AKCEMI, PRODEJCI,  

POŘADATELÉ  

1. Respektují PROVOZNÍ PODMÍNKY Psychiatrické nemocnice Bohnice, ve které se, ve 

spolupráci s PNB,  festival koná. Proto zejména dodržují: 

PROVOZNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA FESTIVALU MEZI PLOTY  

              požadavky PNB  jsou formulovány PNB takto:   

- budou respektovat pokyny pracovníků PNB viditelně označených identifikační kartou   
- budou respektovat zákaz parkování na trávnících a komunikacích, určených 

k zabezpečení chodu PNB, 
- budou respektovat zákaz přemísťování laviček, nádob a pytlů na odpadky a parkování 

tak, aby nepřekážely v přístupu k nim, 
- budou respektovat nutnost zachování čistoty kolem stánků a jiných provozů a prostor 

pro účinkování a nepořádek související s jejich provozem na vyzvání uklidí, zajistí 
dostatek vhodných nádob na odpad, 

- nebudou vylepovat žádné plakáty na budovy, zeleň, odpadní nádoby a komunikace, 
- po skončení akce odklidí vše, co přivezli a uvedou přidělený prostor do původního stavu 
- dodrží časový režim vjezdů a odjezdů z areálu.  

 

 
2. DODRŽÍ ZÁKAZ VNÁŠENÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ, JAKÝCHKOLIV PŘEDMĚTŮ 

OHROŽUJÍCÍCH ZDRAVÍ VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH.  
 

3. ÚČINKUJÍCÍ, PARTNEŘI S PROMO AKCEMI, PRODEJCI,  POŘADATELÉ  

- Prodejci a dodavatelé techniky berou na vědomí upozornění pořadatele, mít 
uzavřenou odpovídající pojistnou smlouvu. 
 

4. BUDOU CHRÁNIT SVŮJ MAJETEK 
- NÁVŠTĚVNICI – z důvodů krádeží jejich věcí 
- ÚČINKUJÍCÍ, PARTNEŘI S PROMO AKCEMI, PRODEJCI,  POŘADATELÉ z důvodů 

ochrany zdraví všech přítomných.  

 

5. NÁVŠTĚVNÍCI, ÚČINKUJÍCÍ, PARTNEŘI S PROMO AKCEMI, PRODEJCI,  POŘADATELÉ  

- Přísně dodržují pokyny členů POLICIE ČR  a MĚSTSKÉ POLICIE,  pokyny členů 

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

 



 

6. PÉČE O ZDRAVÍ PŘÍTOMNÝCH 

- NÁVŠTĚVNÍCI, ÚČINKUJÍCÍ, PARTNEŘI S PROMO AKCEMI, PRODEJCI,  

POŘADATELÉ , dojde-li k akutním i jiným zdravotním příhodám VYUŽIJÍ 

MOBILNÍ  ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY.  O pomoc se obrátí na bezpečnostní 

službu, pokud nedokáží mobilní zdravotní službu vyhledat sami. 

 

7. NÁSLEDKY NEVHODNÉHO CHOVÁNÍ 

- NÁVŠTĚVNÍCI, ÚČINKUJÍCÍ, PARTNEŘI S PROMO AKCEMI, PRODEJCI,  

POŘADATELÉ. Pokud kdokoliv z přítomných svým chováním zapříčiní škodu 

na majetku a zdraví druhé osoby (PNB,  návštěvníků, účinkujících a dalších) 

nese za tyto škody plnou odpovědnost vč. povinnosti finanční náhrady 

škody. 
 

8. POŘADATEL KONSTATUJE, ŽE MÁ UZAVŘENOU VYSOKOU POJISTNOU SMLOUVU  na 

krytí podnikatelského rizika (krytí škod na majetku a zdraví a p.) s těmito výlukami: 

Z pojištění nevnikne právo na plnění za škody vzniklé následkem 

a) Válečných událostí, vzpoury,..teroristických aktů vč. chemické nebo biologické 

kontaminace 

b) Zásahu státní moci nebo veřejné správy 

c) Působení jaderné energie 

d) Škodu způsobenou pojištěným, pojistníkem nebo jinou osobou z podnětu 

některého z nich.  

 

9. ORANIZACE VSTUPU A VÝSTUPU VŠECH DO A Z AREÁLU PNB 

- Z důvodu zabránění nepříjemnostem při hromadném vstupu do areálu, 

zpracoval pořadatel MAPU VSTUPŮ – viz příloha.  

- NÁVŠTĚVNÍCI, ÚČINKUJÍCÍ, PARTNEŘI S PROMO AKCEMI, PRODEJCI,  

POŘADATELÉ respektují tento vstup. 

- Na požádání bezpečnostní služby jsou návštěvníci povinni ukázat obsah 

příručního zavazadla. 

10.  Zákazy 

V celém areálu festivalu (tj. včetně obslužných ploch a ploch určených k parkování vozidel) je 

zakázáno: 

- vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň 

použít (nůžky, jakékoliv skleněné nádoby vč. lahví, pyrotechniky atd.), 

- vnášet alkohol, drogy či jiné toxické látky, 

- vnášet lahve s pitím a jídlo. Občerstvení pro návštěvníky je zabezpečeno  

stánkovým prodejem v dostatečném množství. Děkujeme za pochopení. 

- vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek, 



- vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály, 

- vstupovat se psy bez vodítka a náhubku,  

- vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky, 

- vnášet a používat pyrotechniku, 

- vjíždět s dopravními prostředky, jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových 

bruslích apod. 

- ničit technická zařízení, vybavení stánků a sanitární zařízení, 

- poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu, 

- popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vybavení areálu, 

- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená. 

Bez písemného povolení organizátora je v celém areálu festivalu zakázáno: 

- manipulovat s otevřeným ohněm, používat přenosné grily a tlakové lahve 

s hořlavými plyny, 

- prodávat nebo nabízet zboží a služby, provádět zprostředkování, agitaci apod., 

- pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či 

obrazové záznamy probíhající akce. 

 

V Praze, 10. 5. 2017 

 

NedomYsleno ČR s.r.o 

                                                                                                               Robert Kozler 

ředitel festivalu MEZI PLOTY 


