
 
 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DIVADELNÍ SCÉNY HOMEOFAV 
Návštěvní řád se vztahuje na všechny prostory letní divadelní scény a jejího 

bezprostředního okolí a je platný od 1. 5. 2022. 

 

1. Vstupem do prostor divadelní scény HomeofAV návštěvník stvrzuje seznámení 
se a souhlas s provozním a návštěvním řádem. Výjimky z tohoto provozního 
řádu může stanovit pouze provozovatel.  

2. Divadelní scéna HomeofAV slouží především k divadelní produkci, pořádání 
různých kulturních akcí spojených s divadelní tvorbou či promítáním nebo jen 
samotných kulturních vystoupení.  

3. Prostory divadelní scény, foyer, parkoviště a přilehlého venkovního prostranství 
budou zpřístupněny 1 hodinu před začátkem představení / akce. 

4. Kapacita venkovní divadelní scény HomeofAV je 442 míst a disponuje 10ti místy 
pro invalidy. Pro větší komfort doporučujeme hendikepovaným lidem nahlásit 
předem svůj příjezd včetně doprovodu, abychom zajistili odpovídající parkovací 
místo a místo v hledišti. 

5. Návštěvníkům není povolen vstup se zvířaty.  
6. Je zakázáno vnášení a konzumace vlastního občerstvení v prostorách 

Divadelní scény Voděrádky. 
7. Do prostor divadelní scény HomeofAV je návštěvníkům zakázáno vnášet střelné 

nebo jiné zbraně a nebezpečné předměty.  
8. V celém prostoru Divadelní scény HomeofAV platí zákaz prodeje alkoholu 

osobám mladším 18 let. 
9. Ve všech vnitřních prostorách je zákaz kouření. Kouřit se smí pouze na 

venkovních k tomu vyhrazených místech. 
10. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní 

návštěvníky divadelní scény HomeofAV a uposlechnout organizačních pokynů 
pořadatele. Neukázněné diváky, podnapilé nebo pod vlivem jiných omamných 
látek mohou pořadatelé z prostor divadelní scény vykázat nebo je do prostor 
vůbec nevpustit.  

11. V době představení je v hledišti zakázáno používat mobilní telefon.  
12. Je zakázáno poškozovat, či jinak upravovat vnitřní prostory a vybavení divadelní 

scény HomeofAV. 
13. Všichni návštěvníci divadelní scény HomeofAV musí dodržovat platné předpisy  

o požární ochraně. 



 
 

14. Návštěvník je povinen zaujmout své místo v hledišti do doby začátku 
představení.  

15. Pokud divák nezaujme své místo v hledišti do začátku představení, pozbývá 
vstupenka platnosti a návštěvníka již není možno vpustit do areálu s ohledem 
na ostatní diváky a účinkující. Za takto propadlé vstupenky nelze požadovat 
vrácení peněz.  

16. K příjezdu automobilem je povoleno používat pouze vyznačené přístupové 
cesty. Automobil je možné zaparkovat na místech k tomu určených po uhrazení 
poplatku 100,- Kč. 

17. V průběhu představení není povoleno pořizovat fotografie ani záznam části či 
celého představení. 

18. Po skončení představení jsou diváci oprávněni setrvat v areálu divadelní scény 
HomeofAV pouze po dobu 30ti minut. 

19. Při přerušení či zrušení představení se náhrada jiných nákladů návštěvníků 
(doprava, ubytování apod.) neposkytuje.  

20. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně 
v prostorách divadelní scény HomeofAV. 

21. Změna programu vyhrazena. 


