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POKYNY- ORGANIZAČNÝ PORIADOK  

Motozraz Sveta motocyklov 2019, Zemplínska šírava. 
 

Organizačný poriadok podujatia „Motozraz Sveta motocyklov“ je záväzný pre všetkých 
návštevníkov podujatia. Vstup do priestorov konania podujatia je možný len po 
predchádzajúcom oboznámení sa návštevníka s organizačným poriadkom a vstupom do 
priestorov konania podujatia súhlasia návštevníci s týmto Organizačným poriadkom.  
Všetci účastníci podujatia sú povinní dodržiavať tento organizačný poriadok a rešpektovať 
pokyny usporiadateľov a súkromnej bezpečnostnej služby (SBS).  

VSTUPENKY  

1. Upozorňujeme návštevníkov podujatia, že predajné miesta vstupeniek sú na vstupoch do 
areálu podujatia - Brána 1, 2 alebo 3. Akékoľvek vstupenky zakúpené mimo týchto miest sú 
nelegálne a neplatné.  

2. Každý návštevník podujatia bude pri vstupe označený identifikačným náramkom, ktorý 
obsahuje špeciálne ochranné znaky. Ak pri kontrole, ktorú budú vykonávať pracovníci SBS 
v areáli, zistia, že návštevník má identifikačný náramok poškodený, voľne stiahnuteľný, alebo 
bez ochranných znakov, či inak neplatný, návštevník bude vyvedený z areálu. Kontrolu 
identifikačných náramkov budú návštevníkom podujatia pracovníci SBS vykonávať vo vnútri 
areálu počas konania celého podujatia. Návštevník po opustení areálu a opätovnom vstupe je 
povinný sa preukázať platným identifikačným náramkom.  

3. Falšovanie vstupeniek je zakázané, trestné a napadnuteľné v zmysle právnych predpisov 
platných v SR. 

4. V prípade akéhokoľvek nedodržania bezpečnostných pravidiel, organizačného poriadku, 
pokynov usporiadateľov, poškodzovania zariadenia nachádzajúceho sa v priestoroch konania 
podujatia alebo iného nevhodného správania návštevníka, je pracovník SBS oprávnený 
kedykoľvek vykázať návštevníka z areálu konania podujatia. V tomto prípade nemá návštevník 
nárok na vrátenie vstupného.  

PRÁVA A POVINNOSTI BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY 

SBS: 

- dostatočnými silami vykonáva bezpečnostné prehliadky osôb pred vstupom do priestorov 
konania podujatia za účelom presvedčenia sa, či fyzická osoba nemá pri sebe predmety, ktoré 
by mohli byť nebezpečné pre účastníkov podujatia, nie je značne pod vplyvom alkoholu, alebo 
nemá iné predmety, ktorými by mohol byť narušený verejný poriadok,  

-  dozerá na to, aby cez oplotenie priestorov podujatia nevstupovali osoby, alebo neboli 
osobám, ktoré sa už vo vnútri priestorov konania nachádzajú, podávané predmety, ktorými by  
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mohol byť rušený verejný poriadok, alebo ktoré by mohli byť nebezpečné pre účastníkov 
podujatia, 

-  v areáli konania podujatia dbá na dôsledné dodržiavanie organizačného poriadku 
návštevníkmi podujatia, 

-  v bezpečnostnej blízkosti účastníkov dozerá na pokojný priebeh podujatia, a to hlavne 
včasnou elimináciou vznikajúcich konfliktných situácií, ktoré rieši najskôr dohovorom 
a upozornením účastníkov o ich nevhodnom správaní, 

-  v prípade zistenia hrubého narušenia verejného poriadku vykoná primeraný služobný 
zákrok, označí podozrivých jednotlivcov a zabezpečí ich vyvedenie z priestorov konania 
podujatia, kde ich odovzdá príslušným orgánom polície a zároveň dostatočne označí svedkov, 
ktorí potvrdia protizákonné konanie podozrivých osôb, 

- v prípade spontánneho narušenia verejného poriadku za zrejmého predpokladu, že zákrok 
samotnej SBS by sa minul pozitívnemu účinku a mohol by mať skôr negatívne následky, 
spolupracuje so zložkami polície, ktoré budú k zákroku privolané, 

- pri vstupe kontroluje identifikačné náramky návštevníkov, ich ochranné znaky 
a nepoškodenie a zabraňuje vstupu do areálu podujatia osobám s chýbajúcim, alebo 
neplatným identifikačným náramkom, 

 - má právo vyviesť z areálu podujatia osoby s chýbajúcim, alebo neplatným identifikačným 
náramkom, 

- dozerá na to, aby do priestorov vyhradených pre účinkujúcich, obslužný personál 
a usporiadateľov vstupovali len osoby s platným označením, 

- poskytuje informácie, pomoc a rady smerujúce k riešeniu problémov pri závažných 
situáciách,  

- chráni účinkujúcich a návštevníkov a zariadenia nachádzajúce sa v priestoroch konania 
podujatí pred poškodením a odcudzením.  

VLASTNÁ ZODPOVEDNOSŤ 

Zodpovednosť usporiadateľa za škodu vzniknutú návštevníkovi na veciach vnesených alebo 
odložených v areáli konania sa riadi platnými právnymi predpismi SR. Usporiadateľ 
nezodpovedá za škodu na veciach  vnesených alebo odložených v areáli konania podujatia, ak 
tieto budú odložené mimo miest vyhradených usporiadateľom na odloženie vecí (úschovňa). 
V areáli konania podujatia zodpovedá každý návštevník za vlastné konanie. 

Vstup maloletých osôb mladších ako 15 rokov je možný len v sprievode rodiča, alebo 
zákonného zástupcu, ktorý má v areáli konania podujatia plnú zodpovednosť za túto 
neplnoletú osobu. Zodpovedná osoba je povinná vykonávať nad maloletými osobami  
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mladšími ako 7 rokov, ktoré sa v areáli konania podujatia nachádzajú v ich sprievode, neustály 
fyzický dohľad.  
 
PRVÁ POMOC 
 
V areáli podujatia má svoje stanovisko služba prvej pomoci. Stanovisko prvej pomoci sa 
nachádza v blízkosti hlavného pódia a bude viditeľne označené. V prípade akýchkoľvek 
zdravotných komplikácií, úrazov a ochorení je možné stanovisko prvej pomoci bezodkladne 
vyhľadať. Nie je povolené zneužívať služby stanoviska prvej pomoci v neodôvodnených 
prípadoch.  

PARKOVANIE 
Parkovanie áut je povolené len na vyhradených miestach, ktoré sú označené dopravnými 
značkami. Tieto priestory nie sú strážené. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú krádež alebo 
poškodenie automobilov a predmetov v nich alebo pri nich odložených. Odporúča sa 
nenechávať vo vozidle žiadne cenné predmety a na odloženie menej potrebných veci využiť 
na uschovanie batožinový priestor. 
 

FOTO A VIDEO 
Na podujatí môžu fotografovať a natáčať iba akreditovaní novinári a fotografi. Tolerované sú 
neprofesionálne spotrebiteľské fotoaparáty a mobilné telefóny, ktoré sa však nesmú používať 
na zhotovovanie snímok z vystúpení interpretov a s použitím blesku. Návštevníci sa zakúpením 
vstupenky zaväzujú, že akékoľvek audiovizuálne diela nepoužijú na mediálne alebo komerčné 
účely, ani ich iným spôsobom nezverejnia bez písomného súhlasu usporiadateľa.  
V rámci areálu podujatia počas celého trvania podujatia môžu byť bez privolenia návštevníkov 
podujatia primeraným spôsobom vyhotovované a následne použité ich podobizne, obrazové 
snímky a obrazové a zvukové záznamy pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne 
spravodajstvo, pokiaľ uvedené nebude v rozpore s oprávnenými záujmami návštevníkov 
podujatia. 
 

Každý návštevník vstupom do areálu podujatia súhlasí, aby fotografie alebo iný záznam jeho 
osoby z podujatia boli použité v akejkoľvek technickej úprave pre propagovanie podujatia 
v budúcnosti a berie na vedomie, že k vyhotovovaniu takýchto fotografií alebo iných 
záznamov jeho osoby môže dochádzať priebežne v rámci areálu podujatia počas celého 
trvania podujatia. Návštevník udeľuje súhlas so spracovaním jeho fotografií alebo iných 
záznamov jeho osoby na uvedený účel na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania jeho 
fotografií alebo iných záznamov jeho osoby odo dňa ich poskytnutia. V prípade zhotovenia 
fotografických, filmových, videozáznamov alebo iných záznamov počas podujatia alebo v 
súvislosti s ním, dáva návštevník výslovný súhlas na ich použitie bez finančnej náhrady. 
Návštevník môže počas trvania podujatia uplatniť svoje právo nezúčastniť sa vyhotovovania 
fotografií alebo iných záznamov jeho osoby podľa prvej vety tohto odseku a opustiť miesto 
vyhotovovania týchto fotografií alebo iných záznamov jeho osoby, prípade celý areál 
podujatia. 
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ZÁKAZY 
Zákaz: 

- vnášania pyrotechnických predmetov, výbušnín a horľavín / vnášania omamných látok, 
psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, 

- vnášania zbraní akéhokoľvek druhu alebo vnášania nožov, predmetov ohrozujúcich 
bezpečnosť a zdravie iných účastníkov podujatia, 

- vnášania profesionálnych fotoaparátov a zhotovovania fotografií z a počas vystúpení 
interpretov 

- vnášania ostrých predmetov, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných 
účastníkov podujatia,  

- vnášania sklenených nádob a fliaš, 
- vnášania audiovizuálnych nahrávačov, zákaz zhotovovania fotografií z vystúpení 

interpretov, zákaz používania blesku pri fotení počas koncertov, 
- stanovania na parkoviskách a iných miestach, ktoré nie sú na stanovanie vyhradené, 
- vstupu na pódium, zákaz skákania z pódia, zákaz vstupu na miesta, na ktoré je vstup 

povolený len pre určené osoby, zákaz vstupu na miesta a do objektov ohradených 
oplotením alebo inými zábranami, 

- predaja akéhokoľvek tovaru bez písomného súhlasu alebo povolenia usporiadateľa, 
- akéhokoľvek iného konania/nekonania, ktoré by mohlo spôsobiť akúkoľvek škodu 

alebo ujmu iným návštevníkom a/alebo usporiadateľovi a/alebo iným osobám 
prítomným na podujatia.  

Usporiadateľ má právo na vykonanie bezpečnostnej prehliadky. 

V areáli podujatia je zakázané používať slovné alebo znakové výrazy, ktoré sú v rozpore so 
všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou. V mieste konania podujatia je 
zakázané propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na 
základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva, politického či iného zmýšľania, 
národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine. 

V areáli konania podujatí je zakázané pretáčanie kolies (gumovanie) motocykla na mieste a 
strieľanie do výfuku. Zákaz sa nevzťahuje na vyhradený priestor na to určený. Vodiči sú 
povinní v celom areáli podujatia jazdiť obzvlášť bezpečne a predvídavo, dodržiavať jazdnú 
rýchlosť max. 5 km/h, mimo areálu rešpektovať dopravné značenie a bezpečnosť cestnej 
premávky. 

EROTICKÝ PROGRAM PO 22.00 H  

UPOZORNENIE: Po 22. hodine prebieha program s erotickým podtónom. Po tejto hodine je 
zakázané zdržiavať sa v priestoroch pred hlavným pódiom osobám mladším ako 18 rokov. 
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NEPRIAZNIVÉ POČASIE  

V prípade nepriaznivého počasia je nutné nestáť pod osamelo stojacimi stromami, dočasnými 
prístreškami a slnečníkmi. Nepoužívať mobilné telefóny a skryť sa pod strechu murovanej 
budovy na stredisku cestovného ruchu chránenou bleskozvodmi. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE A UPOZORNENIA 

Vstup do areálu podujatia:  

štvrtok 15. augusta 2019 od 16.00 h do 16. augusta 2019 do 03.00 h  
piatok 16. augusta 2019 od 09.00 h do 17. augusta 2019 do 03.00 h  
sobota 17. augusta 2019 od 09.00 h do 18. augusta 2019 do 03.00 h 
 
Vo štvrtok 15. augusta od 16.00 h do 08.00 h 18. augusta 2019 budú vstupy do areálu 

strážené SBS službou. 

Všetci návštevníci sú povinní opustiť priestory areálu po skončení podujatia najneskôr v 
nedeľu 18. augusta 2019 do 09.00 h.   

ÚSCHOVŇA  

Počas konania podujatia  je pre návštevníkov k dispozícii úschovňa.   

Otváracia doba: 
štvrtok 15. 08. od 17.00 h do 24.00 h  
piatok 16. 08. od  10.00 do 12.30 h – od 13.30 h do 24.00 h   
sobota 17. 08. od 10.00 h do  12.30 h – od 13.30 h do 24.00 h   
nedeľa 18. 08. od 08.00 do 12.00 h 
Nevyzdvihnuté veci  z úschovne do 24.00 h je možné vyzdvihnúť  v ďalší deň po opätovnom 
otvorení úschovne. 

SMETI A ODPAD 

Smeti a iný odpad sa vhadzujú do vyhradených nádob, košov, plastových vriec a kontajnerov. 

SOCIÁLNE ZARIADENIA 

V areáli počas konania podujatia sú  k dispozícii pre návštevníkov označené mobilné WC. Je 
zakázané vykonávať potrebu na iných miestach ako v uvedených WC. 

Údržba a čistenie mobilných WC je uskutočňované vždy dopoludnia, a to v piatok a sobotu do 
10. hodiny. 
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STÁNKY A OBČERSTVENIE 

Na podujatí je zabezpečený dostatočný počet stánkov s občerstvením so širokým sortimentom 
jedál a nápojov. 

Predávať tovar na podujatí je možné iba na základe uzatvorenej zmluvy s organizátorom 
podujatia, alebo ním poverenou spoločnosťou. 

UPOZORNENIA 

Návštevníci zakúpením vstupenky súhlasia, že usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené 
na majetku a zdraví návštevníkov, nezodpovedá taktiež za škody spôsobené neodvrátiteľnými 
udalosťami. Neodvrátiteľnými udalosťami sa rozumie najmä vyššia moc, zásahy štátu alebo 
iných príslušných autorít, počasie, poruchy spojových služieb, technické závady realizácie, 
nedostatok elektrickej energie, dodržiavanie platných právnych predpisov alebo licenčných 
podmienok zo strany tretích osôb, vrátane dodržiavania zákonných povinností, akými je 
poskytovanie informácií verejnosti. Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú 
nezverejňovať a neposkytovať akékoľvek nepravdivé informácie, ktoré by mohli byť spôsobilé 
poškodiť dobré meno podujatia a/alebo jeho usporiadateľov. Usporiadateľ nie je zodpovedný 
za prípadné ohrozenie návštevníkov, ktorých zdravotný stav by mohol byť negatívne 
ovplyvnený svetelnými a zvukovými efektmi použitými počas podujatia. Návštevníci 
zakúpením vstupenky berú na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu 
alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov napr. stany, predmety v nich odložené, 
predmety, ktoré majú pri sebe alebo na sebe. Návštevníci berú na vedomie, že v prípade 
porušenia akéhokoľvek zákazu uvedeného v týchto podmienkach a v organizačnom poriadku, 
alebo v prípade nedodržania akýchkoľvek pokynov usporiadateľa alebo usporiadateľom 
poverenej tretej osoby, sú usporiadateľ a/alebo osoby poverené usporiadateľom oprávnení 
vyviesť takýchto návštevníkov z areálu podujatia, odobrať im identifikačný náramok a zabrániť 
ich ďalšiemu vstupu na podujatie. 
Návštevník, resp. zodpovedná osoba, si je vedomý toho, že tento organizačný poriadok a 
hore vymenované bezpečnostné pravidlá netvoria vyčerpávajúci zoznam skutočností, 
nedodržaním ktorých môže dôjsť k vzniku úrazu. Návštevník je povinný správať sa tak, aby 
predchádzal vzniku úrazu a škody. Tento prevádzkový poriadok je platný od 15. 08. 2019. 
 
 
Ing. Peter Turányi 
prezident Združenia Pobys 
 
Usporiadateľ: 
Združenie POBYS 
Mládežnícka 2481/35 
017 01 Považská Bystrica 
IČO:00623725 
IČ DPH: SK 2020439443 


