
PROVOZNÍ ŘÁD DNJ 

1. Zakoupením vstupenky divák souhlasí s Provozním řádem DNJ včetně 
Obchodních podmínek DNJ.  

2. Každá osoba vstupující do divadla je povinna chovat se tak, aby nedošlo 
k poškození či znečištění divadla a jeho vybavení.  

3. Vnášení jídla a pití do prostoru hlediště je zcela zakázáno. Konzumovat 
občerstvení je povoleno pouze ve foyer divadla nebo před vstupem do DNJ.  

4. Provozovatel divadla si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou 
osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných či jiných psychotropních látek. 
Dále osobu, jejíž chování shledá inspektorka hlediště nepřístojným. 

5. Návštěvníci divadla se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených, není 
dovoleno vstupovat do prostor vyhrazených zaměstnancům DNJ. 

6. Každá osoba bez rozdílu věku vstupující do divadla je povinna prokázat se 
platnou vstupenkou. Návštěvníci mladší 15 let se smí po divadle pohybovat 
pouze v doprovodu dospělé osoby.  

7. Na požádání pověřené osoby je návštěvník povinen prokázat se platnou 
vstupenkou. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, bude 
požádán o opuštění prostor divadla a v případě neuposlechnutí bude vyveden.  

8. Vstupenka do divadla platí výhradně pro uvedený den, hodinu, řadu a místo na 
ní označené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, 
kompletní, tzn. s kontrolním ústřižkem a opravňuje pouze k jednomu vstupu 
do divadla. 

9. Zakoupením vstupenky je divák oprávněn k přístupu na představení. Vstup do 

divadla po začátku představení není možný.  

10. Bez souhlasu inspektorky hlediště není možné přesouvat se na jiné místo 
v hledišti – a to i v případě, že by toto zůstalo během představení volné. 

11. Květiny pro účinkující v daném představení je možné zanechat před zahájením 
představení u hledištního personálu. Předávat dary osobně na jevišti je 
zakázáno. 

12. Provozovatel divadla nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví 
návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních 
přítomných osob. 

13.  Nadměrná zavazadla je návštěvník povinen uložit na místo určené 
inspektorkou hlediště. 

14. Do divadla je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních 
psů pro tělesně postižené. 

15. Do divadla je zakázáno vnášení zbraní, jejich napodobenin a ostatních 
nebezpečných předmětů, dále alkoholu, toxických a jiných omamných látek.  

16. Do foyer i hlediště DNJ je zajištěn bezbariérový přístup. Z důvodu požární 
ochrany a evakuačních pravidel je možné umísťovat invalidní vozík pouze 
v místech určených divadlem. Za bezpečnost osoby s handicapem v případě 
přesazení na sedadlo nese odpovědnost její doprovod.  

17. V divadle je divákům zcela zakázáno kouřit, používat IQOS a otevřený oheň.  



18. Je zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v 
průběhu představení. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené v divadle 
nebo při představení, se nemohou bez svolení provozovatele divadla použít 
pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga nebo 
chráněné ochranné známky divadla je zakázáno. V divadle je zakázáno 
zapojovat se bez předchozího souhlasu provozovatele do jakýchkoliv 
marketingových a reklamních aktivit. 

19.  Povinností každé osoby vstupující do divadla je odevzdat předměty nalezené v 
divadle provozovateli nebo pověřené osobě. 

20. Náhrada veškerých škod způsobených divákem bude vymáhána podle 
příslušných platných právních předpisů České republiky. 

21. Divák je povinen uhradit ztrátu čísla od šatny ve výši 100 Kč. 
22. V případě evakuace objektu divadla je každá osoba v té chvíli pobývající v 

objektu povinna řídit se pokyny pověřených osob v označených vestách DNJ 
řídících evakuaci. 

23. Ve foyer DNJ je přísně zakázáno porušovat klid a pořádek. Zaměstnanci DNJ i 
restaurace jsou povinni dodržovat absolutní klid ve foyer divadla během 
představení.  

  

 


