Návštěvní řád
Městského stadionu v Mladé Boleslavi

§ 1 Úvodní ustanovení
1. Povinnost vydat a zveřejnit návštěvní řád sportovního zařízení je dána vlastníku sportovního zařízení
ustanovením §7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento návštěvní řád je určen pro sportovní zařízení označené jako Městský stadion v Mladé Boleslavi
(dále jen „Městský stadion“) a upravuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků
Městského stadionu vstupujících do areálu a používajících zařízení na Městském stadionu.

3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na Městském
stadionu a rovněž zabezpečení nejlepších podmínek průběhu všech akcí, které se budou na Městském
stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské
atmosféry na Městském stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou na Městském
stadionu vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

4. Tento návštěvní řád je závazný také pro všechny osoby, které budou Městský stadion využívat pro
vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s provozovatelem, jakožto i pro
návštěvníky těchto akcí.

5. Kromě vlastníka a provozovatele Městského stadionu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a
respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci
své zákonné pravomoci též Policie ČR a Městská Policie.

§ 2 Městský stadion
1. Městský stadion slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jeho
využití a použití rozhoduje společnost FK Mladá Boleslav a.s.
2. Vlastníkem Městského stadionu je statutární město Mladá Boleslav a provozovatelem společnost FK
Mladá Boleslav a.s., se sídlem Mladá Boleslav, U Stadionu 1118, PSČ 293 01, IČO: 264 66 902, která je
zapsána v OR vedeném Městským soudem Praze oddíl B., vložka č. 7280.

§ 3 Vstup na Městský stadion

1. Veřejnost může do areálu Městského stadionu vstupovat pouze se souhlasem jeho majitele a
provozovatele, pouze v době stanovené tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech
jiným rozhodnutím majitele nebo provozovatele Městského stadionu a pouze v souladu s podmínkami
stanovenými tímto návštěvním řádem.

2. Na Městském stadionu se mohou pohybovat osoby, které používají in-line dráhu, a to za dodržení
všech bezpečnostních pokynů a pravidel dle provozního řádu pro in-line dráhu (nedílná součást
návštěvního řádu), tak aby neohrozily sebe ani druhé návštěvníky Městského stadionu

3. Na Městském stadionu v době konání akcí mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou
vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění ke vstupu mohou prokázat jiným
způsobem. Každá osoba uvnitř Městského stadionu má povinnost na žádost pořadatelské nebo
bezpečnostní služby, jakož i Městské policie a Policie ČR prokázat své oprávnění ke vstupu platnou
vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění ke
vstupu, bude z Městského stadionu vykázán. Při opuštění Městského stadionu ztrácí vstupenka svou
platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací
den.

4. Městský stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jeden a půl hodiny před zahájením akce
a do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem
z organizačních důvodů jinak.

5. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a
příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném provozovatelem pro
příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo
bezpečnostní služby, případně příslušníků Městské policie a Policie ČR.

6. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a
bezpečnostní služby, jakož i Městské policie a Policie ČR, zaujmout jiná místa než uvedená na
vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Totéž platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané
akce.

7. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby,
které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu Městského stadionu, ztrácejí

oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky
Policie ČR a Městské policie kdykoliv vykázáni nebo vyvedeni z prostoru areálu a sankcionovány podle
§6 odst. 4 tohoto návštěvního řádu.

§ 4 Vstupní kontrola
1. Každý návštěvník je při vstupu do Městského stadionu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání
vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i Městská policie a Policie ČR jsou oprávněny
prohlédnout - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření na předchozí
konzumaci 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.
3. Do prostoru areálu Městského stadionu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv
ohrožena bezpečnost, zdraví a majetek osob pobývajících v areálu Městského stadionu. O zákazu
vnášet takové předměty do areálu je z pověření provozovatele oprávněna rozhodovat pořadatelská
nebo bezpečnostní služba.
4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu Městského
stadionu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu,
nebude umožněn vstup do areálu. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán
vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby
nemají nárok na vrácení vstupného.
5. Pořadatel má právo požadovat po všech osobách, aby se při vstupu na Městský stadion legitimovaly
a údaje takto zjištěné systematicky využívat v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5 Chování na Městském stadionu
1. Každý návštěvník Městského stadionu je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval
bezpečnost jiných osob a jejich majetku, stejně tak jako zařízení v areálu a dále svým chováním
neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akce,
která na Městském stadionu právě probíhá.
2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i
Městské policie a Policie ČR, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
3. Návštěvníci Městského stadionu jsou povinni při svém pobytu na Městském stadionu respektovat
obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a
jsou povinni zdržet 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 Městského stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě
vykázán nebo vyveden.
4. Všechny vchody a východy, stejně jako únikové cesty, je povinen pořadatel akce udržovat volné.
5. Každá osoba vstupující na Městský stadion souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným 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.

§ 6 Zákazy a sankce
1. Návštěvníkům Městského stadionu je zakázáno vnášet do prostoru Městského 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) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého,
tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice, atp.,
f) ohňostroje/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících
odpalovacích zařízení,
g) tyče pro vlajky či transparenty,
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
j) zvířata
k) laser ukazovátko,
l) kufry, velké tašky, batohy,
m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či
obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu provozovatele FK Mladá Boleslav, a.s
2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
a) vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům
odporující slogany či zobrazení,
b) kouření na tribunách,
c) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi,
ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli
druhu a střechy,
d) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory,
místnosti funkcionářů),
e) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
f) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
g) ničit zařízení a vybavení Městského stadionu.
h) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku FK Mladá Boleslav, a.s.,
i) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
j) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat Městský stadion jiným způsobem,
zejména odhazováním věcí,

k) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
l) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové
záznamy jak v prostoru Městského stadionu Mladá Boleslav, tak z průběhu akce,
m) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na Městském
stadionu.
3. Vlastník a provozovatel jsou oprávněni požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a
omezení, náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena. Vedle náhrady škody
ve skutečné výši jsou osoby, které porušily některý z výše uvedených zákazů či omezení, povinny vydat
věci, kterými byla škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále jsou povinny zaplatit též smluvní
pokutu v minimální výši 1.000,- Kč a v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených
povinností a v této souvislosti způsobené škody a následků. Vlastník a provozovatel Městského
stadionu jsou rovněž oprávněni každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše
stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu
neurčitou vstup na Městský stadion.

§ 7 Prodej a reklama
Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož
i skladování předmětů uvnitř Městského stadionu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem
provozovatele.
§ 8 Práva pořadatele/Dohled
Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce provozovatele a při akcích také
pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i Městská policie a Policie ČR.

§ 9 Odpovědnost za škody
1. Vstup a užívání areálu Městského stadionu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.
Provozovatel odpovídá jen za poškození zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým
jednáním jeho zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru.

2. Úrazy a škody je každý povinen neprodleně nahlásit provozovateli nebo osobě vykonávající funkci
pořadatele akce.

§ 10 Jednání proti předpisům
1. Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vykázány nebo vyvedeny
z Městského stadionu a postihnuty zákazem vstupu na Městský stadion. To samé platí pro osoby, které

jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření ze spáchání
trestného jednání nebo přestupku, může být podáno oznámení příslušným orgánům.

2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti provozovateli nebo
pořadateli dané akce.

3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Ochrana osobních údajů

1. Návštěvníci berou na vědomí, že celý areál Městského stadionu je monitorován průmyslovými
kamerami a že kdykoliv během pobytu na Městském stadionu mohou být pořizovány jejich fotografie,
či jiné obrazové a zvukové záznamy.

2. Návštěvníci berou na vědomí, že provozovatel a dále i Fotbalová asociace České republiky ("FAČR")
a Ligová fotbalová asociace ("LFA"), mohou jako správci zpracovávat osobní údaje každého
návštěvníka, a to i bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem
chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Účelem zpracování osobních údajů je
zajištění bezpečnosti osob a majetku na stadionech, zamezení vstupu na stadiony osobám, které se
dopouštějí na stadionech porušování návštěvních řádů či protiprávního jednání. Za tímto účelem
mohou správci tyto osobní údaje předávat i jiným osobám, a to zejména dalším fotbalovým klubům v
České republice.

3. Zpracovávány mohou být osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště,
číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno
za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých opatřeních a udělených
trestech.

4. Každý návštěvník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v
rozporu se zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby
správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

§ 12 Provozní řád in-line dráhy

Součástí tohoto návštěvního řádu je provozní řád in-line dráhy na Městském stadionu, který bude
samostatně vyvěšen u in-line dráhy v tomto znění:

Provozní řád

in-line dráhy
Městského stadionu Mladá Boleslav
(nedílná součást Návštěvního řádu Městského stadionu v Mladé Boleslavi)

1. Vstup na in-line dráhu
a) Vstup na in-line dráhu je povolen pouze v této době:
Letní období 1. dubna – 31. října
od 8,00 – 21,00 hod.
Zimní období 1. listopadu - 31. března
od 10,00 – 17,00 hod.
b) Každá osoba vstupuje na in-line dráhu na vlastní nebezpečí a podrobuje se ustanovením tohoto
provozního řádu, je povinna tato ustanovení dodržovat a dbát pokynů odpovědných pracovníků
provozovatele.
c) V případě technických problémů se mohou návštěvníci in-line dráhy obrátit na správce zařízení na
uvedeném telefonním čísle: +420 725 745 390
d) Dětem mladším 12ti let je vstup na in-line dráhu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.
Doprovod je po celou dobu pobytu na in-line dráze za dítě odpovědný
e) Vstup na in-line dráhu je zakázán každé úterý po dobu konání trhů.
f) Vstup na in-line dráhu je zakázán v den konání domácího fotbalového utkání FK Mladá Boleslav, a.s.
a sportovně kulturních akcí (informace budou oznámeny v předstihu na informační tabuli na vstupu
do Městského stadionu).
g) V době provozu in-line dráhy je přísný zákaz vjezdu motorových vozidel.

2. Provozní pokyny pro uživatele in-line dráhy
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jízda na in-line dráze je povolena po pravé straně a pouze ve vyznačeném směru.
Předjíždění pomalejších uživatelů je povoleno pouze zleva.
Jízda ve skupině vedle sebe není povolena. Levá strana in-line dráhy je určena pro předjíždění.
Každý bruslař je povinen při pohybu na in-line dráze používat chrániče kolen a rukou.
Vstup na in-line dráhu je povolen dětem do 15ti let pouze s ochrannou helmou na hlavě.
Každá osoba pohybující se na in-line dráze je povinna uposlechnout všech pokynů odpovědných
pracovníků provozovatele.

g) Každá osoba pohybující se na in-line dráze je osobně odpovědná za svévolné poškození a znečištění
in-line dráhy. Případnou škodu je povinna uhradit.
h) Všechny osoby pohybující se na in-line dráze se musí ve vlastním zájmu chovat opatrně a předcházet
tak případným úrazům, neboť provozovatel in-line dráhy nenese odpovědnost za škody způsobené
nepozorností, nekázní a nedodržováním provozního řádu.
i) Za věci odložené v prostorách in-line dráhy nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
j) Úraz či jinou mimořádnou událost je každý povinen neprodleně oznámit provozovateli.

3. Zakázané činnosti v prostoru in-line dráhy
Všem osobám je přísně zakázáno:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

kouřit v prostoru in-line dráhy
požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky
srážet a strkat druhé osoby
bránit v jízdě ostatním osobám
znečišťovat prostory in-line dráhy odpadky
pokládat na in-line dráhu předměty bránící v jízdě
poškozovat vybavení odpočívadel

4. Zákaz vstupu na in-line dráhu
Na in-line dráhu není povolen vstup:
a) chodcům mimo vyznačené cesty
b) osobám podnapilým nebo pod vlivem jiných omamných látek
c) zvířatům

§ 13 Závěrečná ustanovení
1. Návštěvní řád je závazný pro všechny odpovědné pracovníky provozovatele i pro všechny osoby,
které užívají areál Městského stadionu.

2. Porušení tohoto návštěvního řádu může být posuzováno jako přestupek či trestný čin.

3. Z areálu Městského stadionu bude vykázána každá osoba, která přes napomenutí nebude dodržovat
ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků
provozovatele nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li tato osoba in-line dráhu na
vyzvání, v takové případě může odpovědný pracovník provozovatele požádat o zakročení Městskou
policii nebo Policii ČR.

Provozovatel:

FK Mladá Boleslav a.s.
U stadionu 1118
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 26466902

Kontaktní osoba: Pavel Janák, 737 270 806

§ 14 Účinnost
Tento návštěvní řád na Městském stadionu v Mladé Boleslavi je účinný ode dne 11. 8 .2017 a byl
schválen Radou města Mladé Boleslavi usnesením č. 3746 ze dne 10. 8. 2017.

--------------------------------------------------FK Mladá Boleslav, a.s.
provozovatel

--------------------------------------------Statutární město Mladá Boleslav
vlastník

City Stadium of Mladá Boleslav
Visitor’s Rules
Paragraph No. 1 Opening Provisions
1. The obligation of the owner of a sporting facility to issue and publish Visitor’s Rules
applicable to the given sporting facility has been established by the provisions of paragraph
7a, item 1 of the Act No. 115/ 2001 Coll., describing support of sport activities, as amended.
2. These Visitor’s Rules have been created for the sporting facility marked as the City Stadium
of Mladá Boleslav (hereinafter referred to as the “City Stadium” only) and define basic and
binding rules and behaviours that need to be observed by all visitors entering the facility of the
City Stadium and using equipment available at the City Stadium.
3. The purpose of the Visitor’s Rules is to ensure health safety and protection of assets at the
City Stadium and to ensure and provide the best possible conditions for events taking place at
the City Stadium. Further, it is also the purpose of the Visitor’s Rules of the City Stadium to
provide pleasant sporting and social atmosphere. Anyone attending a public event taking place
at the City Stadium expresses his or her consent to observe and to be bound by conditions and
requirements specified in these Visitor’s Rules.
4. These Visiting Rules are also binding for all persons who will be using the City Stadium for
their own events based on an agreement concluded for a special purpose with the operator, as
well for any guests that may be invited to such event.
5. In addition to the operator of the City Stadium also the event staff or security agency, or
possibly also the Police of the Czech Republic and the local Police Department are authorized
to oversee and make sure these Visitor’s Rules are observed (within the applicable scope of
the given Police authority).
Paragraph No. 2 The City Stadium
The owner of the City Stadium is the statutory city of Mladá Boleslav and the operator is FK
Mladá Boleslav a.s., registered office at Mladá Boleslav, U stadionu 1118, zip code 293 01,
Company ID No. 264 66 902, registered in the Commercial Registry maintained by the
Municipal court in Prague under Section B, Inset No. 7280.

Paragraph No. 3 Entry to the City Stadium
1. The public may enter the City Stadium only with the consent of owner and the operator of the
Stadium and only during times specified in this Visitor’s Rules, or in special cases based on
other decision of the owner or the operator of the City Stadium and only in line with
conditions and requirements specified in these Visitor’s Rules.
2. Persons using the in-line track may remain at the City Stadium providing that all safety and
operational regulations applicable to the in-line track are observed in order to make sure that
people using the in-line track will not endanger themselves or other visitors of the City
Stadium (an inseparable part of these Visitor’s Rules).
3. While events are taking place at the City Stadium, only persons with valid ticket or with any
other valid authorization to enter the Stadium or persons who are able to demonstrate in other
way that they are allowed to enter the Stadium may remain at the City Stadium. Upon request

of the event staff, the security agency or the Police, any person remaining at the City Stadium
is obligated to prove his or her authorization to enter the Stadium by presenting a valid ticket
or other card authorizing the person to enter the Stadium. Anyone not able to prove his or her
authorization to enter the Stadium will be escorted out of the City Stadium. When a person
leaves the City Stadium the entry ticket will lose its validity. This regulation shall also apply
to a holder of a permanent entry card allowing the holder to enter the Stadium at a given day.

4. The City Stadium is always open and accessible to the public at least one and half hour before
beginning of the given event and remains open one hour after the end of the event, unless the
operator or the organizer specifies otherwise - due to operational reasons.
5. Visitors are obligated to take a seat or occupy only the area specified on the entry ticket issued
for the given event. Fans and supporters of the visiting team are obligated to remain only in
the sector defined by the operator as the area reserved for fans and supporters of the visiting
team only and must respect and observe instructions issued by the event staff or security
officers or possibly by members of the Police of the Czech Republic or the local Police
Department.
6. Upon request of the event staff or based on instructions issued by the security officers or by
the Police officers with the intention to maintain safety and to avoid danger, visitors are also
obligated to take other seats then specified on the entry ticket or possibly in another sector.
The same rule applies to visitors who arrive late, after beginning of the given event.
7. Persons who are clearly under the influence of alcohol or any other addictive substances or
persons who endanger safety of other persons and pose danger to assets inside the facility of
the City Stadium will lose their right to remain in the Stadium and may be escorted out at any
time by the event staff, the security agency or possibly also by officers of the Police of the
Czech Republic or by the local Police Department officers.

1.

2.

3.

4.

Paragraph No. 4 Inspection upon Entry
When entering the City Stadium each visitor is obligated automatically, or when asked,
present his or her entry ticket or any other document authorizing the person to enter the
Stadium to the event staff or to the security agency.
The event staff, the security agency officers as well as the Police officers are authorized to
inspect - while using technical devices or equipment – people who due to previous violations,
such being under the influence of alcohol or other addictive substances or due to brining
weapons or other dangerous objects or items or dangerous or flammable substances, may pose
safety risk for the given event. This personal inspection also applies to luggage or bags and to
individual items that are being brought to the Stadium.
It is strictly prohibited to bring any objects or items that could be used to jeopardize the safety
of given sectors or damage assets belonging to persons present in the facility of the City
Stadium. The operator of the Stadium has authorized the event staff or the security agency
officers to issue restrictions applicable to certain objects or items.
Persons who are not able to present their authorization for admission or for entry to the facility
of the City Stadium or persons who pose safety risks as defined in these Visitor’s Rules will
not be allowed to enter the facility of the Stadium. The same restriction shall apply to persons
who have been banned in the entire Czech Republic from entering the given event due to their
defective behaviour demonstrated at other or previous events. Person who are not allowed to
enter the Stadium are not entitled to receive any refund for the paid admission fee.

5. The event staff has the right to demand each person to present ID card upon entering the City
Stadium and use such information systematically if these Visitor’s Rules are violated.
Paragraph No. 5 Permitted Behaviours at the City Stadium
1. Each visitor present at the City Stadium is obligated to behave properly and not to endanger
safety of other persons or damage personal assets including equipment present at the facility
of the Stadium, or not to excessively restrict or limit safety of other persons based on the given
and current circumstances ensuing from the course of the event that is taking place at the City
Stadium.
2. Visitors are obligated to observe instructions or directions issued by the security or staff
personnel including instructions issued by the police, fire brigade, rescue team or by the public
announcer.
3. Visitors present at the City Stadium are obligated to respect generally binding regulations of
proper conduct and ethics including respecting others and are obligated to refrain from making
any remarks relating to race, religion or political hatred. Should this regulations be violated by
any visitor he or she may be escorted out of the City Stadium immediately and without any
prior warning.
4. The event organizer is obligated to keep all entrances and exits as well as escape routes clean
and free of any obstacles.

Paragraph no. 6 Restrictions
1. Visitors of the City Stadium are not allowed to smoke in tribunes.
2. Visitors of the City Stadium are not allowed to bring to the City Stadium the following
objects or items similar in purpose or in nature:
a) racist, appalling, vulgar, disrespectful items or propagandistic items that are in conflict
with good ethics,
b) weapons of any kind as well as all items that may be used for cutting, punching, stabbing
or hitting,
c) spray bottles, corrosive, flammable or colouring substances or other substances and
containers which may negatively impact health of persons,
d) bottles, cups / chalices, jars, tin cans or containers or other items which are made of fragile
or chipping or unusually strong materials,
e) items that cannot be folded such as ladders, stools, boxes, etc.
f) fireworks items such as firecrackers, flares, smoke flares, and other fireworks items
including required firing devices and initiators,
g) poles used for flags or banners,
h) mechanically powered tools creating noise,
i) alcoholic beverages or addictive substances of any kind,
j) animals,
k) laser pointers,
l) suitcases, large bags, backpacks,
m) photographic cameras, video cameras and other devices used for professional recording of
audio or video reports except in situations when the operator FK Mladá Boleslav
explicitly approved the use of such devices,
3. Additional visitor restrictions. Visitors are not allowed:

a) speak, spread or distribute racist, disrespectful, abusive and vulgar slogans or pictures
which are in conflict with good manners and proper behavioural ethics,
b) to climb on or over buildings or facilities which are not regarded as public in particular,
facades, fences, walls, barriers and fencing around the play area / field, lighting devices,
camera stands, trees, poles or any kind or roofs,
c) enter areas or sectors not reserved for visitors (e.g. the play field, inner spaces, rooms or
offices),
d) throw items or liquids of any kind on the play field area or in sectors reserved for visitors,
e) light fires or light or initiate fireworks or flares,
f) destroy or damage equipment belonging to the facility of the City Stadium,
g) sell entry tickets or any goods or items promoting the brand name FK Mladá Boleslav,
a.s., without prior permit,
h) paint or glue stickers on buildings, equipment or roads,
i) satisfy their bodily needs outside of designated restroom areas or to contaminate the City
Stadium in any other way, in particular by throwing items out,
j) drive on roads or areas without having the proper permit,
k) use modern technologies to make audio or video recordings at the facility of the City
Stadium of Mladá Boleslav, or during a particular event,
l) cover banners or commercial boards located at the City Stadium with flags or with other
items,
4. The owner and the operator of the Stadium is allowed to demand anyone who violates the
above specified restrictions to reimburse the Stadium for the given damages that occurred due
to such violation.
Paragraph No. 7 Sales and Commercial Messages
Any business activities, distribution or sale of newspapers, magazines, printed materials, commercial
flyers or promotional materials as well as storage of items inside the City Stadium may be done only if
the exclusive and written permit of the operator is available.
Paragraph No. 8 Rights of the Operator and Supervision
The duty of an event staff may only be performed by a representative authorized by the operator.
Further, during events these functions or tasks may also be carried out by the event staff or by the
Police.

Paragraph No. 9 Liability for Damages
1. Each visitor enters the facility and uses the facility at his or her own risk. The operator is only
responsible for health and asset damages caused deliberately or occurred due to gross
negligence of employees of the operator or persons under similar contract.
2. Injuries and damages must be reported to the operator immediately.
Paragraph No. 10 Behaviour in Conflict with Regulations
1. Persons who violate provisions of the Visitor’s Rules may be escorted out of the City Stadium
without any right to receive reimbursement and may be banned from entering the City
Stadium. The same shall apply to persons who are clearly under the influence of alcohol or
other addictive substances.

2. Provisions specified under item No. 1 exclude any rights to receive, for example, any refund
for the paid admission which may be claimed against the operator or the event organizer.
Paragraph No. 11 Operational Rules of the In-Line Track
These Visitor’s Rules are also include operational rules of the in-line track located at the City
Stadium which will be posted separately near the in-line track in the following text:
__________________________________________________________________________________
____

Operational Rules
of In-line Track located at the
City Stadium of Mladá Boleslav
(an inseparable part of the Mladá Boleslav City Stadium Visitor’s Rules)

a)

b)

c)

d)
e)

f)

1. Entry to the In-Line Track
Entry to the in-line track is possible only during the following times:
Summer time:
from 1 April to 31 October
from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.
Winter time:
from 1 November to 31 March from 10:00 a.m. to 5:00 p.m.
Any person entering the in-line track does so at his or her own risk and must observe
provisions of these Operational Rules and instructions issued by authorized employees of
the operator.
Children below the age of 12 may enter the in-line track only if accompanied by a person
18 years or older. The accompanying person 18 years or older is responsible for the child
for the entire time while the child is present at the in-line track.
The in-line track is not available every Tuesday while markets are open.
The in-line track is not available when the home team FK Mladá Boleslav, a.s. and other
sport or cultural events are taking place (information will be provided in advance on the
information board at the entrance to the City Stadium).
Motor vehicles are strictly prohibited from entering while the in-line track is in use.

2. Operational Instructions for Users of the In-Line Track
a) User of the in-line track may ride on the right side only and only in the marked direction.
b) Slower rides may only be passed on the left side.
c) Riding in groups next to each other is not allowed. The left side of the in-line track is
reserved for passing only.
d) Every one riding on the in-line track is obligated to use knee and hand protectors.
e) Children below the age of 15 may only enter the in-line track while wearing protective
helmet.
f) Everyone using the in-line track must observe all instructions issued by authorized
employees of the operator.
g) Everyone using the in-line track is liable for damages caused by deliberate actions or for
making the track dirty. Any such person shall pay for any such damages.
h) All persons using the in-line tracks must behave properly and cautiously in order to
eliminate possible injuries because the operator of the in-line track is not liable for
damages caused by carelessness or lack of attention, irresponsible conduct or failure to
follow operational order.

i)
j)

The operator is not responsible for any items left unattended in the area of the in-line
track.
Each extraordinary event or injury must be reported immediately to the operator.
3. Prohibited Activities on the In-Line Track

Visitors are strictly prohibited from conducting following activities:
a) Smoke around the area of the in-line track
b) Drink alcoholic beverages or use other addictive substances
c) To push or pull other persons around
d) To prevent or block other persons from riding
e) To contaminate or throw garbage around the in-line track
f) To place items on the tract that may block other riders from safe riding
g) Damage equipment on rest areas

4. No entrance to in-line track
The in-line track cannot be used by:
a) Pedestrians are not allowed to walk outside of marked roads
b) Persons under the influence of alcohol or other addictive substances
c) Animals
Paragraph No. 12. Closing Provisions
1. These Visitor’s Rules are binding for all authorized employees of the operator and also for anyone
who uses the facility of the City Stadium.
2. Violation of these Visitor’s Rules may be classified as an offence.
3. Any person who fails to observe provisions and regulations specified in these operational rules or
fails to obey instructions issued by authorized employees of the operator even after being warned, or
who behave improperly may be escorted out of the City Stadium. Should this person fail to leave the
in-line track when asked, the authorized employee of the operator may ask the Police of the Czech
Republic or the local Police Department for assistance.
FK Mladá Boleslav a.s.
U stadionu 1118
293 01 Mladá Boleslav
Company ID No. 264 66 902
Contact person: Pavel Janák, 737 270 806
Operator:

Paragraph No. 13 Applicability
These Visitor’s Rules applicable to the City Stadium in the city of Mladá Boleslav shall take legal
effect on 1/ 4/ 2015 and were approved by the City Council of Mladá Boleslav in a decision No. 563
issued on 19/ 3/ 2015.
_________________
FK Mladá Boleslav, a.s.

_________________
FK Mladá Boleslav, a.s.

The Operator

Statutory city of Mladá Boleslav
The Owner

