
Řád akce 
Řád pro soukromou akci Metro: Prázdnota 

§ 1 Obecná ustanovení 
1.     Toto jsou pravidla účasti na soukromé akci (“Řád”) vyhlášená soukromými osobami, které 

níže uvedenou akci pořádají 

2.      Účelem Řádu je zejména zajištění podmínek ochrany bezpečnosti a zdraví během 
soukromé akce “Metro: Prázdnota” a rovněž zabezpečení ideálních podmínek v jejím 
průběhu, dále jen jako (“Akce“). Každý, kdo se Akce zúčastní, se stává “Hostem” a závazně 
vyjadřuje před účastí svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Řádu. 

3. K dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto Řádu soukromé Akce jsou určené fyzické 
osoby, dále jen jako „Organizátoři“ 

4.   Akce se mohou zúčastnit pouze Hosté, kteří obdrželi na Akci pozvánku a zaplatili určený 
příspěvek na občerstvení a zábavu. Každý Host má povinnost prokázat, že byl pozván a že 
zaplatil předem určený příspěvek na občerstvení a zábavu. Za tímto účelem doporučujeme 
doklad totožnosti nebo výpis z účtu. Každý, kdo nebude schopen dostatečně prokázat 
pozvání na Akci, nebude na Akci vpuštěn. Výši příspěvku na Akci ve vymezenou dobu a 
způsob jeho výběru určuje Organizátor.  

5.   Osobám mladším 15 let není účast na Akci povolena za žádných okolností! Vzhledem k 
povaze akce je možné, že může Organizátor při vstupu na Akci vyžadovat doklad totožnosti. 
Osoby starší 15 let a mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze po předchozí dohodě s 
Organizátory a potřebují k účasti písemný souhlas zákonného zástupce 

§ 2 Areál  
1.      ”Areál” je podzemí určené k pořádání Akce a přilehlé pronajaté prostory 

2.      Hosté mohou do Areálu vstupovat pouze v čase a za podmínek stanoveném tímto Řádem 

3.     Areál je zpřístupněn pro Hosty od pátku 5. 6. 2020 16:00 do neděle 7. 6. 2020 12:00. 
Každý Host před Akcí absolvuje bezpečnostní školení 

 



§ 3 Chování v Areálu 
1.      Každý je povinen chovat se v prostoru Areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval 

bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení Areálu a dále svým 
chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby při průběhu Akce, která v Areálu právě 
probíhá 

2.     Hosté jsou v Areálu povinni dodržovat totožná nařízení a pokyny v pronajatých prostorách 
sousedících s Areálem.  Všechny osoby dbají při Akci pokynů Organizátorů, pokynů 
majitele, správce či pronajímatele areálu a dbají na dodržování bezpečnostních instrukcí 
udělených Organizátory před Akcí 

3.   Hosté, kteří jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako 
osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku mohou být z Areálu soukromé Akce 
Organizátorem vyvedeni. Zákaz konzumace alkoholu neplatí, pokud tak rozhodne 
Organizátor. 

4.   Na Akci není povoleno používat dopravní prostředky 

5.    Na Akci je přísný zákaz vstupu na označená jako nebezpečná (ústní či písemné, 
upozornění, červený lightstick, červenobílá páska) 

6.   Odpadky se odhazují do vlastních plastových pytlů, které si následně každý Host odveze.. 

7.   Zakázáno je zejména: 

a.      vstup do prostor vyloučených z Akce 

b.      odhazování odpadků 

c.      poškozování, přelepování, sprejování staveb, vybavení nebo cest 

d.      přemisťování vybavení areálu bez souhlasu Organizátora 

e.      konání tělesné potřeby na místech k tomu neurčených 

 

§ 4 Další pokyny a omezení 
1.     Každý Host je obeznámen se zákonem o zbraních a střelivu, je si tedy vědom, že airsoftová 

zbraň je zbraň kategorie D a dle zákona s ní musí být tak nakládáno. Zejména je zákonem 



zakázáno na zbraň montovat noktovizory, laserové zaměřovače, nosit zbraň viditelně v 
přítomnosti nezúčastněných osob.  

2.     V Areálu je každý bezpodmínečně povinen mít vždy nasazené ochranné brýle určené ke 
hře airsoft či paintball 

3.   Není dovoleno používat zbraně a pyrotechniku neschválenou Organizátorem. Použití 
pyrotechniky je dále upraveno místními vyhláškami a pokyny vlastníka Areálu. 

4.     Veškeré airsoftové zbraně se smí používat pouze na místech k tomu vyhrazených.  Je 
přísně zakázáno zbraně a pyrotechniku používat na či v blízkosti zvířat či v bezprostřední 
blízkosti osob.   

5.   Každý Host bude ctít zásady fair-play, dodržovat tento Řád a herní pravidla. 

 

 

§ 5 Sankce a odpovědnosti 
1.     Organizátor může požádat každého, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení, náhradu 

škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena.  

2.  Veškeré prohřešky vůči Řádu, pravidlům hry a zákonům ČR a místním vyhláškám jsou 
důvody pro vyloučení z Akce bez nároku na vrácení účastnického poplatku. Veškerá 
zranění, prohřešky vůči Řádu a potenciálně nebezpečné situace jsou Hosté povinni hlásit 
Organizátorům. Nenahlášení těchto situací je rovněž důvodem k vyloučení z Akce. 

3.      Vstup na Akci a užívání Areálu uskutečňuje každý Host na vlastní nebezpečí. Každý Host, 
který se Akce zúčastní, činí tak na vlastní odpovědnost a riziko a zříká se jakýchkoliv nároků 
vůči Organizátorům vyplývajících ze zranění nebo jiných škod, které jim vzniknou v průběhu 
této Akce, a to i ve vztahu k svým právním zástupcům a rodinným příslušníkům. 
Organizátoři nepřebírají odpovědnost za činy a chování Hostů. 

 4.  Na akci samozřejmě platí zákony ČR a místní vyhlášky v platném znění. Neznalost tedy 
nijak neomlouvá! Podezření ze spáchaní přestupků či trestných činů bude hlášeno Policii 
ČR 

 

 


