PROVOZNÍ ŘÁD
Na základě instrukcí Ministerstva vnitra ČR pro bezpečnostní standardy pro pořadatele sport., kultur. a spol. akcí
pro akci: RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek

– RM 2018

Provozovatel / organizátor: RETROMĚSTEČKO s.r.o., IČ: 04754425
Místo konání: bývalá kasárna T.G.Masaryka, Zborovské nám. 1230,Pardubice
Prostory akce jsou dočasně určeny pro RM 2018 a k tomu je nutné dodržovat následující pravidla. Stejně důležitá jsou
pravidla slušného chování a vzájemného respektu.
Provozní doba:

pátek

21.-23.9.2018 non-stop

aktivní, programoví účastníci - příprava akce a areálu

sobota 22.9.2018 9:00 – 21:00h návštěvníci
neděle 23.9.2018 9:00 – 18:00h návštěvníci
Návoz techniky a vybavení pro akci mimo základní provozní dobu kontrolováno organizátorem

OBECNÁ ČÁST PRO NÁVŠTĚVNÍKY A VŠECHNY OSTATNÍ ÚČASTNÍKY
Vstupem do areálu se každý návštěvník dobrovolně podrobuje všem ustanovením tohoto provozního řádu.
Z areálu bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu, nebo neuposlechne
pokynů organizátora, dále osoba podnapilá nebo chovající se jiným nepřístojným způsobem. V případě, že návštěvník na
vyzvání neopustí areál, je organizátor povinen požádat o zakročení městskou policii nebo polici ČR. Provozovatel areálu
neodpovídá za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto
provozního řádu
ZÁKAZ VNÁŠENÍ NEPOVOLENÝCH PŘEDMĚTŮ:



Vlastní alkoholické nápoje, drogy a omamné látky
Zbraně střelné, sečné, bodné včetně munice a ostatních výbušnin

ZAKÁZANÁ ČINNOST:





Politická, volební činnost včetně organizování demonstrací
Agitační aktivity (mimo spadající do programové skladby akce povolené organizátorem)
Náboženské, rasistické aktivity
Prodej, reklama, prezentace s vyjímkou smluvních aktivit pro podporu vlastní akce (sjednáno s organizátorem)

VSTUP SE ZVÍŘATY:



Povolen služebním psům a koním event.jiným zvířatům v rámci programové prezentace a služebních povinností
Možný ovladatelným psům návštěvníků na vodítku s jejich řádným zabezpečením proti újmě na zdraví osob
(majitel je povinný a mít při sobě platný průkaz zvířete s prokázáním nezávadnosti zvířete a uklízet po svém zvířeti
výkaly a jiný nepořádek)

POHYB PO AREÁLU AKCE:




Pro vstup a výstup do areálu akce používat jen hlavní bránu / zákaz přelézání a poškozování obvodového oplocení,
zdiva a přípravků vyznačujících hranici areálu akce
Zákaz pohybu mimo vyhrazené prostory akce: za bezpečnostními páskami, oplocením a jiným zabraňujícími
prostředky. Dále nevstupovat do budov - mimo vyhrazené a schválené pro organizační potřeby akce.
Nevstupovat do vnitřních prostor dynamických arén (s výjimkou zapojení se do programu na výzvu účinkujícího
aktéra a dodržování jeho pokynů a při návštěvnických jízdách při dodržení pokynů řídícího prostoru a obsluhy)

VJEZD DO AREÁLU AKCE:



Jen pro vozidla organizátora, programových a aktivních účastníků na základě vydaného vjezdového povolení
Vozidlům Integrovaného záchranného systému a technickým vozidlům pro údržbu areálu

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR):


Svým vstupem na akci bere návštěvník / účastník na vědomí, že je v areálu akce, jenž je veřejným místem, s
pořizováním foto a videozáběrů, které můžou být použity ke komerčním, prezentačním a informačním účelům.

NADSTAVBOVÁ ČÁST PRO AKTIVNÍ A PROGRAMOVÉ ÚČASTNÍKY a PRODEJCE:
V rámci povinností vyplívajících ze zákonů platných pro území ČR nebo EU v různých sférách činnosti je povinností každého
programového a aktivního účastníky dodržovat stanovená pravidla a návazné paragrafy zákoníku.


Při pohybu s vozidly a technikou v rámci programových aktivit při jízdě v areálu akce dodržovat platná pravidla
silničního provozu. Přizpůsobit jízdu pro bezpečnost osob v areálu s max.rychlostí 20km/hod (neplatí pro akční,
ukázkové a vyhlídkové jízdy v uzavřených dynamických arénách – za bezpečnost zde zodpovídá řidič)



Vozidla a technika musí mít oprávnění pro svou specifickou činnost (povinné ručení a jiné…)



Dodržení pravidel s nakládáním a držením zbraní a střeliva



Nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území ČR (zákon o nakládání s
bezpečnostním materiálem)
Poznámka: podrobný rozpis s odkazy na internetovém odkazu (součástí registrace účastníka do RM 2018):
http://www.retromestecko.cz/informace/pro-aktivni-ucastniky/pravidla/



Dodržovat předpis o dodržování nočního klidu dle zákoníku od 22:00h do 6:00h (novela zákona č.204/2015)



Po opuštění svého stanoviště na závěr akce zanechat toto bez odpadků a původním stavu

DŮLEŽITÁ KOMUNIKAČNÍ DATA / POKYNY
POVINOST NAHLÁSIT nebezpečnou, nestandartní událost, ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo neobvyklé chování
osob, popřípadě jakoukoliv podezřelou aktivitu je zákonem dáno a podpořeno morálním kodexem chování.


Pro komunikaci s organizátorem akce využijte osoby ve výstražných vestách s logem RETROMĚSTEČKA…, dále
pořádkovou a ochranou službu v prostoru vstupu do areálu akce a prostoru V.I.P.



V naléhavém případě je možné oslovit bezpečnostní složky, přítomné programově na akci: PČR, HZS…

PRVNÍ POMOC:


Prostor stanoviště Vodní záchranné služby – označeno symbolem Červeného kříže



Možnost využít další záchranáře přítomné v rámci programu akce

ZTRÁTY A NÁLEZY:


využijte osoby ve výstražných vestách s logem RETROMĚSTEČKA…, dále pořádkovou a ochranou službu v prostoru
vstupu do areálu akce a prostoru V.I.P. – propojeno komunikačními prostředky

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:






RM Dispečink / org.štáb: 732770013
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Policie ČR: 158
Městská policie: 156

DODATEK
Komplexní znění na portálu Ministerstva vnitra ČR:
http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-predstavilo-bezpecnostni-standardy-pro-poradatele-letnich-festivalu.aspx

V Pardubicích dne 1.1.2018 (platí do ukončení akce RM 2018)

