
 

 

 

Návštěvní řád Valašské záření 2021 

Vzhledem k výjimečné situaci při konání Valašského záření 2021 vyšel v platnost tento 

návštěvní řád. Návštěvník akce je povinen se tímto řádem řídit po celou dobu konání akce. 

1. Areál akce Valašské záření je rozdělen do dvou sektorů: sektor Dolní náměstí a sektor 

Svárov. Každý sektor je ohraničen mobilním oplocením. 

2. Každý sektor má několik vstupů, které slouží také jako výstupy. Vstupy do sektorů 

jsou zaznačeny na mapkách. 

3. Provozní doba sektorů: Sektor Dolní náměstí PÁ + SO - 9-24 hod / sektor Svárov  

PÁ 16-01 hod; SO 9-01 hod. V tento čas je areál oplocen a vstup do areálu 

kontrolován  

4. Návštěvník vstupující do sektorů konání akce musí splňovat jednu z podmínek  

MO MZ (č.j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN) I/16 – prokázání bezinfekčnosti 

(potvrzení o očkování, prodělání nemoci, potvrzení o negativní test ze zdravotnického 

zařízení, potvrzení o negativním testu ve škole nebo školském zařízení, potvrzení o 

provedeném samotestu pod dohledem pořadatele na určeném místě.) Test si lze si 

přinést vlastní nebo zakoupit na místě do vyčerpání zásob. 

5. Splnění této podmínky bude u vstupu zkontrolováno a po kontrole bude na ruku 

návštěvníka umístěn bílý papírový identifikační pásek. Ten bude dokladem 

bezinfekčnosti po oba dva dny konání akce, proto si jej nesundávejte.  Bez prokázání 

nebude umožněn vstup do areálu. 

6. Pro potřeby samotestování jsou vyčleněny dva prostory, které se nachází v blízkosti 

stánků s označením VRATNÉ KELÍMKY. Zaznačeny jsou na mapkách.  

7. Počet diváků v sektoru bude evidován pomocí silikonového identifikačního pásku.  

8. Návštěvník vstupující do sektoru je povinen vyzvednout si u bezpečnostní služby  

u vstupu silikonový identifikační pásek. Tento pásek má návštěvník sektoru umístěn 

viditelně na své ruce po celou dobu pobytu v sektoru.  

9. Pořadatelé a bezpečnostní služba jsou oprávněni požádat o kontrolu identifikačního 

pásku opravňujícího k pobytu v sektoru.  

10. Návštěvníkovi bez identifikačního pásku není povoleno setrvání v sektoru a může být 

pořadatelem nebo bezpečnostní službou vyveden ze sektoru ven.  

11. Při odchodu ze sektoru je povinen návštěvník vrátit silikonový identifikační pásek 

bezpečnostní službě u vstupu/výstupu. 

12. Uvnitř sektoru jsou kromě pódia a hlediště pro kulturní vyžití také stánky 

s občerstvením i WC. Jejich počet je z důvodů shlukování osob omezen. 

13. Vstup psů do areálu je povolen pouze s náhubkem a na vodítku. 



 

 

14. Vstup i výstup do kina Vatra je možný pouze dveřmi od pokladny. Otevírací doba 

pokladny Kina Vatra a veřejných WC v kině Vatra: PÁ – 14-20 hod. / SO – 9-21 hod.  

15. Vstup i výstup do budovy Domu kultury je možný pouze ze strany od Restaurace  

(z ulice Hlásenka přes malou terasu naproti Policie ČR) v běžnou provozní dobu. 

16. Návštěvníci akce jsou povinni mít nasazený respirátor nebo jinou funkční ochranu 

horních cest dýchacích. 

17. Vstup na akci není povolen osobám s projevy onemocnění horních cest dýchacích. 

18. Vstup na akci není povolen osobám pod vlivem alkoholu či návykových látek. 

19. U vstupu do areálu jsou umístěny nádoby s desinfekcí a návštěvníkům je doporučeno 

je využít. 

20. Na akci jsou využívány vratné kelímky, jejich hygienické používání se řídí zvláštním 

provozním řádem. Záloha na kelímek je 50 Kč. Vrátit kelímek a získat zálohu zpět lze 

u speciálního stánku s označením VRATNÉ KELÍMKY u vchodů/východu ze sektorů 

akce; ve výjimečných případech také u prodejních stánků. 

21. Z hygienických důvodů jsou omezeny aktivity pro děti (skákací hrady apod.) 

22. Vzhledem k oplocení sektorů konání akce jsou některé chodníky v centru města 

uzavřeny nebo je jejich průchod omezen – viz mapky. 

23. Vzhledem k oplocení sektorů může být hlavní vstup do Městského úřadu ve Vsetíně 

uzavřen nebo omezen. Pro vstup lze využít boční vchod od České spořitelny. 

24. Autobusová doprava je, stejně jako v minulých letech, odkloněna z Dolního náměstí. 

25. Valašské záření je kulturní akcí nabízející kulturní vyžití: koncerty, představení, 

filmové projekce, výstavy. Doprovodné programy byly z protipandemických důvodů 

minimalizovány nebo zcela vyloučeny. 

26. Vstup na akci je na vlastní nebezpečí a zodpovědnost každého návštěvníka. 

27. Účastí na akci souhlasíte s možným zachycením Vaší osoby na fotografiích a 

videozáznamech sloužící k propagačním účelům společnosti. 
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