Provozní řád areálu RZ Bratronice
Bezpečnost
Návštěvníci se zavazují pohybovat se po areálu s maximální obezřetností a vědomím, že se v něm
nachází mnoho nerovností v terénu, zvýšená místa hrozící pádem, prohlubně, kanály, skruže a další
místa hrozící zdravotním rizikem při neopatrném pohybu. Správce areálu nenese zodpovědnost za
zdravotní újmu způsobenou nerespektováním tohoto varování a neopatrným pohybem po prostoru.
Areál je v noci pouze částečně osvětlený, návštěvníci jsou povinni pohybovat se v nočních hodinách
po areálu vybaveni baterkou. Toto platí i pro bunkry a další oficiálně přístupné budovy skryté před
denním světlem.
V areálu je zakázáno dotýkat se jakéhokoliv elektrického vedení. Nachází se zde mnoho původních i
nově vystavěných rozvodů, ke kterým se zakazuje přibližovat. V případě nutné potřeby využití
elektrického zdroje se poraďte se správcem areálu či s organizátorem právě pořádané akce.
Návštěvníci se zavazují respektovat veškerá bezpečnostní pravidla komunikovaná formou
informačních cedulí a pokynů správce areálu.

Plnoletost
Vstup do areálu je možný pouze plnoletým osobám. Pokud organizátor probíhající akce výslovně
nevyžaduje jinak, je možné pohybovat se po areálu v doprovodu zletilé osoby.
Přístupnost objektů
Části areálu označené cedulí Zákaz vstupu či pruhovanou červeno-bílou páskou jsou návštěvníkům
zapovězeny.
Budovy a místnosti zamčené jakýmkoliv typem zámku jsou nepřístupné. Je výslovně zakázáno zámky
překonávat nebo vytvářet nové vstupní cesty.

Chráněná krajinná oblast
Areál se nachází v oblasti CHKO, proto zde není dovoleno:
- tábořit, rozdělávat a udržovat ohně mimo místa vyhrazená a schválená správcem areálu
- kácet jakékoliv stromy (i náletové) a kosit jakoukoliv vegetaci bez povolení správce areálu
- jakkoliv narušovat biotopy, zejména kaluže s výskytem chráněných živočichů
- parkovat mimo zpevněné betonové plochy a vjíždět mimo ně motorovými vozidly, jejichž technický
stav hrozí únikem motorových olejů a jiných chemikálií
- zahazovat odpadky mimo koše a kontejnery přistavené správcem či organizátorem probíhající akce
- pracovat s neekologickými látkami (barvy, spreje, oleje) mimo zpevněné betonové plochy a budovy
k tomu určené (pro ověření kontaktujte správce areálu)

Materiál
V areálu se nachází řada skladovacích míst sloužících k shromažďování stavebního a dekoračního
materiálu (palety, prkna, pneumatiky, plechy, lešení atp.). Bez schválení správce areálu je zakázáno s
materiálem jakkoliv manipulovat, odnášet, posouvat, vypůjčovat si ho a tak dále.
Dekorace a kulisy
Návštěvníci areálu se zavazují respektovat práci na vystavěných kulisách, nikterak je nepoškozovat,
nepřesouvat ani neupravovat. Drobnější dekorace je možné přesouvat pouze s vědomím správce
areálu. Je zakázáno bez svolení správce jakkoliv manipulovat s veškerými (pojízdnými i nepojízdnými)
motorovými vozidly v areálu.
Výslovně se zakazuje v areálu cokoliv barvit či sprejovat. Výjimky po konzultaci se správcem areálu.
Odpad
Odpad v areálu se třídí do označených košů a kontejnerů. Pokud si nejste jisti, kam příslušný tříděný
odpad odložit, zeptejte se správce areálu nebo pořadatele právě probíhající akce. Je zakázáno odpad
zahazovat jinam, než do míst k tomu určených. Organizátor akce se zavazuje rozmístit před jejím
začátkem dostatek pytlů na tříděný odpad (směs, sklo, papír, plast) na místa, kde se očekává pohyb
návštěvníků.
Odhazování vlhčených ubrousků je zakázáno. Odnášejte je do koše.
Při užívání herní pyrotechniky (dýmovnice, granáty) se organizátor akce zavazuje po jejím skončení
projít celý areál a vysbírat její zbytky do posledního kusu.
Biologický odpad (zbytky jídla, piliny, listí) likvidujte na kompostu ve středu areálu.
Hygiena
Tekoucí voda dostupná v areálu není pitná, pouze užitková. Pití se vystavujete zdravotnímu riziku na
vlastní nebezpečí.
Areál je vybaven jedním splachujícím záchodem v budově kasáren a dvojicí suchých záchodů ve
středu areálu. Kapacitně dostačují akcím o 100 účastnících. Organizátor větších akcí je povinen zajistit
dostatek mobilních toalet odpovídající počtu účastníků (1 toaleta na 50 účastníků akce).
Kálení po areálu mimo označené toalety je přísně zakázáno.
Pohyb zvěře po areálu
Svolení k přítomnosti domácích zvířat a jakékoliv další zvěře poptejte u správce areálu. Zároveň,
pokud si tak výslovně nepřeje a v pravidlech akce tuto informaci uvádí její organizátor, není dovoleno
se zvířaty do areálu vstupovat.

