
                              Návštěvní řád areálu SK Chocerady 

Každý návštěvník fotbalového utkání je povinen: 

1. Zakoupit při vstupu na stadion platnou vstupenku, pokud není vstup volný (utkání mládeže a staré 
gardy). 

2. Podrobit se na požádání při vstupu na stadion vstupní prohlídce za účelem zjištění (a následnému 
odebrání a vzetí do úschovy), zda nejsou na stadion vnášeny zakázané věci. 

3. Odevzdat pořadatelům při vstupu na stadion do úschovy věci, na které se vztahuje zákaz vnášení na 
stadion. 

4. Zaujmout místo (případně místo určené pořadatelem) pro sledování utkání. 
5. Předložit na požádání kteréhokoliv pořadatele platnou vstupenku ke kontrole. 
6. Řídit se pokyny členů pořadatelské služby a hlasatele utkání. 

Návštěvníkům je zakázáno: 

1. Vnášet na stadion jakékoliv předměty, jimiž lze ohrozit život, zdraví nebo majetek jiných osob. Jedná se  
zejména o jakékoliv zbraně, nože, dělobuchy, rakety, dýmovnice, lahve, plechovky, tyče apod. 

2. Vnášet na stadion alkoholické nápoje. Návštěvníci, u kterých bude patrné, že jsou pod vlivem alkoholu  
nebo drog, nebudou na stadion vpuštěni. 

3. Vhazovat jakékoliv předměty do hřiště, na hrací plochu nebo mezi diváky. 
4. Vyvarovat se jakýchkoli výtržností nebo verbálních projevů hanobících příslušnost k rase, národu, 

etniku či jiných projevů porušování občanského soužití. 
5. Neoprávněně vstupovat na hřiště, na hrací plochu a do dalších prostor stadionu, kde to není 

povoleno,zejména pak násilným překonáváním  či odstraňováním plotů, bariér nebo jiným 
nepovoleným způsobem. 

6. Vyvěšovat nebo jiným způsobem veřejně užívat transparenty, nápisy a obdobné materiály, obsahující 
vulgární či rasistická hasla a zakázané symboly. 

7. Znemožňovat nebo ztěžovat sledování utkání jiným divákům vyvěšováním transparentů, hesel, praporů 
a jiných obdobných předmětů. 

Následky nedodržení  Návštěvního řádu:         

      Nedodržení výše uvedených ustanovení Návštěvního řádu stadionu bude mít pro návštěvníka za následek  
      zejména. 

1. Nevpuštění na stadion s tím, že mu bude navráceno zaplacené vstupné nebo 
2. Vykázání nebo vyvedení ze stadionu bez nároku na vrácení vstupného.  Postih za přestupek nebo jiné 

protiprávní jednání. 
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