NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
AREÁLU PVA EXPO PRAHA
(dále jen „Návštěvní řád“)
I. Základní ustanovení
1. Tento Návštěvní řád je platný v areálu PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 – Letňany
(dále jen „Areál“).
2. Tento Návštěvní řád se vztahuje na návštěvníky výstav, veletrhů, účastníky kulturních,
společenských a sportovních akcí konaných v Areálu a další osoby vstupující do Areálu (dále jen
„Návštěvník“).
3. Návštěvník se svým vstupem do Areálu zavazuje dodržovat tento Návštěvní řád.
4. Návštěvník je povinen chovat se v Areálu tak, aby neohrožoval zdraví a majetek ostatních osob.
Návštěvníku, který se neřídí tímto Návštěvním řádem, může být odepřen vstup do Areálu nebo
může být z Areálu vyveden, a to bez náhrady ceny vstupenky.
5. Po dobu konání výstavních a jiných akcí je vstup do Areálu pro veřejnost možný pouze na základě
platné vstupenky nebo předložení dokladu umožňujícího vstup zdarma. Po dobu přípravy a
likvidace výstav je Areál pro veřejnost uzavřen. Po uzavření Areálu je zakázáno pohybovat se v
něm bez povolení ke vstupu do Areálu a bez ohlášení bezpečnostní službě.
6. Provozovatel a správce Areálu společnost ABF, a.s., IČ 63080575, pořizuje v Areálu obrazové a
audiovizuální záznamy z probíhajících akcí při současném respektu k nezbytné míře soukromí
Návštěvníka. Vstupem do Areálu návštěvník uděluje společnosti souhlas s pořízením jeho
podobizny a s užitím podobizny v propagačních materiálech společnosti ABF, a.s. Společnost
vyhoví případnému výslovnému nesouhlasu Návštěvníka s pořizováním záznamu.
7. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že prostory Areálu jsou monitorovány kamerovým
systémem s možností záznamu pro potřebu ostrahy Areálu. Při pořizování záznamu a jeho
archivaci jsou respektována pravidla ochrany osobních údajů stanovená zákonem č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
8. Návštěvník má povinnost řídit se aktuálně platnými hygienicko-bezpečnostními opatřeními na
ochranu veřejného zdraví.

II. Základní pravidla
1. Pohybovat se po vyznačených komunikacích a cestách a dodržovat Dopravní a Parkovací řád
Areálu.
2. Nevstupovat do jiných prostor, než ve kterých výstava nebo jiná akce, probíhá.
3. Respektovat vyznačení uzavřených prostorů přenosnými ploty.
4. Nemanipulovat s vybavením a zařízením Areálu, neničit je.
5. Nevstupovat nebo setrvávat v Areálu pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných a
psychotropních látek.
6. V celém Areálu platí zákaz jakýchkoliv inzercí, prodeje zboží, nabízení služeb, provádění
jakýchkoliv produkcí a vylepování plakátů bez písemného povolení provozovatele nebo
pořadatele.
7. V celém Areálu platí zákaz kouření mimo míst k tomu určených.
8. V Areálu platí zákaz vstupu a jízdy na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skákadlech a
dalších prostředcích ohrožujících bezpečnost návštěvníků během výstavních akcí, vyjma
zaměstnanců výstaviště při plnění pracovních úkolů.

9. Provážení nákladu přes vrátnici podléhá namátkové kontrole správnosti obsahu.
10. Vstup do Areálu se zvířaty je zpravidla zakázán, není-li stanoveno jinak vzhledem k povaze akce
nebo nejedná-li se o vodicí či asistenční psy doprovázející osobu se zdravotním postižením.
11. Případné poškození, nedostatky a skutečnosti ohrožující návštěvníky hlaste na technickém
dispečinku Areálu, popřípadě kterémukoli pracovníkovi pořadatelské nebo bezpečnostní služby.
12. Dbát na pořádek, odpadky ukládat do připravených košů a popelnic.
13. Škody způsobené v Areálu na zařízení je povinen uhradit ten Návštěvník, který je způsobil.
14. Při úrazu návštěvníka v Areálu je nutno sepsat záznam o úrazu za účasti příslušných pracovníků
Areálu.

III. Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Informace týkající se Areálu je možné získat na Technické správě areálu ve Vstupní hale II.
Okolnosti tímto Návštěvním řádem neupravené se řídí platným právním řádem České republiky.
Společnost si vyhrazuje tento návštěvní řád kdykoliv změnit.
Tento návštěvní řád je platný od 1. září 2022.

