
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZAHRADNÍCH SLAVNOSTÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ 

 

1. Program Zahradních slavností v Českém Krumlově (dále jen slavností) se koná od 13:00 do 
20:00 v Klášterech, Klášterní zahradě a v Městském parku, od 13:00 do 22:00 v Jelení zahradě. 
Vstupem do prostor konání akce slavností potvrzuje návštěvník, že se seznámil s Návštěvním 
řádem a zavazuje se jej dodržovat.  
 

2. Každá osoba, která se pohybuje v prostorách konání slavností, je povinna dbát pokynů 
pořadatele. 

 
3. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví 

předpisům (tj. Návštěvnímu řádu, jiným právním předpisům, pokynům pořadatelů atd.) nebo 
tu osobu, jejíž chování shledá nepřístojným (př. návštěvník pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových a omamných látek, návštěvník, který svým chováním ohrožuje bezpečnost nebo 
zdraví osob nebo majetku).   
 

4. Návštěvník slavností musí splnit jednu těchto z podmínek: 
a. doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní  
b. doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin 
c. doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší 

než 180 dnů přede dnem konání akce 
d. doložit aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky 

musí uběhnout nejméně 22 dní 
e. doložit čestné prohlášení nebo potvrzení od zaměstnavatele o testování na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 v posledních 72 hodinách s negativním 
výsledkem 

f. doložit čestné prohlášení nebo potvrzení školy o testování na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2 v posledních 72 hodinách s negativním výsledkem, 

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění covid-19. U dětí do 6 let 
není testování požadováno.  
 

5. Návštěvník musí mít po celou dobu akce nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. 
třídy FFP2 (KN95 / N95). Výjimka je pro děti do 2 let, osoby s poruchou autistického spektra, 
osoby po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů, děti do 15 
let, pokud mají jiný ochranný prostředek).  
 

6. V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje.  
 

7. U vstupu a v prostorách slavností (WC, občerstvení) je k dispozici dezinfekční prostředek.  
 

8. Návštěvník v hledišti je usazen tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy 
ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo.  
 

9. Návštěvník bere na vědomí, že ze slavností budou pořizovány zvukové nebo obrazové záznamy 
pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Návštěvník 
dále souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako 



součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční 
a propagační účely. 
 

10. Návštěvníkům je zakázáno vnášení a používání zbraní jakéhokoli druhu (vč. nožů a nůžek), 
sprejů, leptavých, hořlavých, nestabilních, výbušných nebo jiných látek ohrožujících zdraví, 
rachejtlí, světlic, dýmovnic a ostatních pyrotechnických předmětů, omamných a 
psychotropních látek.  
 

11. Návštěvníkům je zakázáno zakládání ohně, manipulace s otevřeným ohněm, včetně 
vypouštění tzv. „balónků štěstí“. 
 

12. Návštěvníkům je zakázáno přelézat jakékoli zábrany, vstupovat neoprávněně na stage, do 
technického zázemí či zázemí určeného vystupujícím umělcům či hostům, či se o to pokoušet.  
 

13. Pořadatel neodpovídá za škodu na majetku či zdraví návštěvníků, pokud není tato škoda 
zaviněna porušením právních předpisů pořadatelem či v přímé souvislosti s tímto porušením. 
 

14. Návštěvník vstupuje do prostor konání slavností a pobývá v něm na vlastní nebezpečí. 
Pořadatel dále neodpovídá za újmu způsobenou úrazem, který si návštěvník způsobil vlastní 
neopatrností, nedbalostí nebo nedodržováním Návštěvního řádu.  
 

15. Za nezletilého návštěvníka odpovídá jeho zákonný zástupce, případně osoba vykonávající nad 
nezletilým dohled.  
 

16. V případě nouze se obraťte na jakéhokoli pracovníka pořadatele či místně příslušné složky 
integrovaného záchranného systému. 

Linky tísňového volání v případě nouze: 

112 – jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS) 

158 – Policie 

150 – Hasiči 

155 – Zdravotnická záchranná služba 

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění tohoto návštěvního řádu.  

 

Návštěvní řád nabývá účinnosti dne 18.6.2021 


