NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
®

CAT ROADSHOW 2022
1. C
 AT Roadshow 2022 je společensko-marketingová akce pořádaná společností Zeppelin CZ s.r.o. (dále jen „Akce“). Akce je pořádána v areálu společnosti Kámen Zbraslav/pískovna Ledčice,
nebo v areálu společnosti Moravia Tech a.s./pískovna Hrušovany,
(dále jen „Areál“).
2. V
 stup do prostoru, kde je Akce pořádána, opravňuje návštěvníka
k prohlídce strojů, jejich případnému testování, bude-li to organizátorem umožněno, a k účasti na společensko-zábavních aktivitách.
3. K
 aždý návštěvník je povinen se řádně zaregistrovat u vstupu do
areálu a získat oprávnění ke vstupu, řídit se tímto návštěvním řádem a pokyny organizátorů. Pokud návštěvník doprovází nezletilého z titulu zákonného zastoupení, odpovídá za řádnou registraci
nezletilého. Nezletilým osobám, které neprokážou svolení zákonného zástupce, může být vstup odmítnut. Každý návštěvník je povinen nosit identifikační pásku.
4. K
 aždý návštěvník je povinen nosit přidělené anebo vyžadované
ochranné pomůcky, zejména pak reflexní vestu a ochranou přilbu,
a to v místech, kde to organizátor označí.
5. Návštěvníkovi není zejména dovoleno:
- v nášet a rozdávat prospekty a jiné tiskoviny, provozovat reklamní činnost, fotografovat za účelem výdělečné činnosti, provádět
průzkumy a jiné obdobné činnosti, dále provozovat jakoukoliv nepovolenou obchodní činnost (prodej) bez souhlasu organizátorů,
- poškozovat majetek organizátorů anebo třetích osob,
- p ohybovat se mimo vyznačené cesty a vstupovat do vyhrazených ploch,
- v stupovat do částí Areálu a do prostor, které nejsou určeny pro
návštěvnickou veřejnost,
- p ohybovat se na kole nebo jiných mechanických nebo automatických dopravních prostředcích,
- k ouřit a používat otevřený oheň mimo části Areálu k tomu vyhrazené,
- v nášet do Areálu jakýkoli alkohol, omamné a jiné toxické látky,
zbraně a jiné nebezpečné předměty a dále pak látky použitelné jako zápalný prostředek a používat prostředky, které mohou
způsobit hoření,
- setrvávat v Areálu po oficiálním ukončení Akce.
6. P
 arkování pro návštěvníky je v Areálu a mimo Areál organizováno
na vyhrazených parkovištích, pokud neurčí parkovací služba jinak. Parkování není dovoleno na nástupních plochách pro požární
techniku označených příslušnou dopravní značkou.
7. V
 případě ponechání vozidla mimo místa vyhrazená k parkování
nebo přímo na zakázaných místech či místech, kde brání provozu,
obsluze a zásahům při poruchových, havarijních či mimořádných
situacích nebo při požáru, bude vozidlo odtaženo na náklady vlastníka. Parkování není zpoplatněno.
8. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru,

plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.
9. P
 ři vzniku požáru jsou návštěvníci povinni uposlechnout výzvy
k evakuaci a při ní se řídí pokyny osob řídících evakuaci. K dosažení bezpečí využívají informační a požární značky označující směry
únikových východů.
10. P ři vzniku mimořádných událostí se návštěvníci řídí pokyny policie a osob, zodpovědných za evakuaci.
11. P ři úrazu či jiné mimořádné události v Areálu každý návštěvník
ihned o ní uvědomí organizátora Akce, v případě nutnosti bude
přivolána první pomoc.
12. Organizátoři neodpovídají za ztrátu věcí vnesených do Areálu ani
za škodu vzniklou na majetku či zdraví návštěvníka způsobenou
jeho vlastním jednáním nebo jednáním třetích osob v rozporu
s podmínkami tohoto návštěvního řádu.
13. V případě, že návštěvník doprovází nezletilého, nese plnou odpovědnost za jeho chování, dodržení pokynů organizátorů a případně za vzniklou škodu. Některé aktivity nejsou vhodné pro děti
mladší 3 let. Za účast dětí mladších 3 let na takových aktivitách
nese plnou odpovědnost zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená.
14. Organizátoři si vyhrazují právo odepřít vstup do Areálu nebo vyvést z areálu každou osobu, která nevyhoví podmínkám tohoto návštěvního řádu, dále návštěvníky pod vlivem alkoholu nebo omamných či jiných toxických látek, a to bez náhrady ceny vstupenky.
15. V prostorách Akce je zakázáno volné pobíhání psů. Každý návštěvník je povinen vést psa na vodítku a vybavit ho náhubkem.
Užitím náhubku nebo vodítka není dotčena odpovědnost majitele
psa, případně jeho průvodce.
16. Zkoušení strojů Caterpillar nebo jiných je možné pouze s osobou
pověřenou prezentací strojů. Pokud se návštěvník zúčastní prezentace vozidla nebo stroje, bere na vědomí následující skutečnosti:
- ú častní se testovací jízdy nebo předváděcích úkonů dobrovolně
a na vlastní nebezpečí;
- m
 usí být držitelem řidičského oprávnění k řízení motorových
vozidel skupiny B/C nebo strojnického průkazu pro provádění
zemních nebo stavebních prací se stavebními stroji;
- z avazuje se, že budu dodržovat závazné předpisy o provozu na
pozemních komunikacích a ve vozidle budu připoutaný;
- p řizpůsobí jízdu svým schopnostem, povaze terénu a prováděné
činnosti.
17. V průběhu Akce bude pořizována fotodokumentace, případně videozáznam. Každý návštěvník svou účastí na Akci souhlasí s následným
využitím takové dokumentace pro další marketingové a obchodní
účely Organizátora.
18. Každý návštěvník se Akce účastní dobrovolně a na vlastní riziko.
Organizátor nenese odpovědnost za případná zranění vzniklá na
základě jednání, které je v rozporu s tímto návštěvním řádem.

