
 

 

Pokyny pro návštěvníky výstavního prostoru Filmpoint 

 

- Tyto pokyny jsou základním předpisem pro chování osob/návštěvníků expozičního prostoru společnosti 

Barrandov Studio a. s., pro ochranu jejich zdraví a bezpečnost, a to ve vnitřních a venkovních prostorách 

společnosti Barrandov Studio a.s. (dále také jako „expozice“).  

- Návštěvníci expozice musí dodržovat všechna opatření v rámci opatření onemocnění Covid-19 

- Do expozice vstupuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Dětem do 15 let je vstup umožněn jen v doprovodu 

dospělé osoby.  

- Prostor expozice je monitorován kamerovým systémem umožňujícím pořízení obrazového záznamu osob, 
které se v tomto prostoru nacházejí. Monitorovaný prostor je označen informační tabulkou. Zpracování 
osobních údajů se řídí platnou právní úpravou. V období od 25. 05. 2018 se toto zpracování řídí též GDPR. Bližší 
informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s kamerovým systémem naleznete na webových 
stránkách: www.barrandov.cz   

- Návštěvníci expozice jsou povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců společnosti Barrandov Studio a.s. a 

pracovníků ochranné bezpečnostní služby.  

- Do expozice je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, návykových látek, se zbraněmi, se zvířaty s výjimkou 

vodících zvířat pro nevidomé, a osobám, které by mohly ohrozit zdraví a život svůj nebo třetích osob, či majetek 

společnosti.  

- V expozici, mimo místa k tomuto přímo vyhrazená, je zakázáno kouřit.  

- Osoby ve znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit zařízení Studia nebo ohrozit 

bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do expozice přístup, případně mohou být vykázány.  

- Z provozních a bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků přímo se nacházejících v prostoru expozice 

dočasně omezen.  

- V expozici není návštěvníkům dovoleno manipulovat s vystavenými exponáty, s ovládáním elektrického 

zařízení, prostředky požární ochrany a ostatním zařízením.  

- Způsobí-li návštěvník porušením těchto pokynů škodu, bude s ním sepsán zákonný záznam o škodě. Při 

neochotě návštěvníka prokázat svoji totožnost jsou pořadatelé oprávněni požádat o pomoc Policii ČR (§13, zák. 

č.283/91 Sb. v platném znění).  

- Případná zranění nebo nevolnost návštěvníků v době pobytu V Expozici je nutné neprodleně oznámit průvodci 

skupiny, nebo jinému přítomnému zaměstnanci společnosti Barrandov Studio a.s.  

- Do expozice je zakázán vstup s jídlem a nápoji.  

- Při hromadné návštěvě školních skupin, zájmových či jinak organizovaných skupin odpovídá za skupinu 

doprovázející pedagog, při ostatních hromadných návštěvách vedoucí či průvodce skupiny.  

 

 

 

Tyto pokyny jsou platné a účinné dnem 01.04.2022 

Vydala společnost Barrandov Studio a.s.  



 

 

Pokyny pro pohyb návštěvníků v areálu společnosti Barrandov Studio a.s. 

 

Návštěvníci, kteří se zdržují v objektech v rámci areálu společnosti Barrandov Studio a.s. jsou povinni:  

1. Respektovat:  

a. označené výstražnými značkami a příkazy  

b. zákaz jakékoliv manipulace s veškerým zařízením v rámci areálu společnosti Barrandov Studio a.s. 

c. zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech objektech v rámci areálu společnosti 

Barrandov Studio a.s. mimo vyhrazená místa  

d. opatření v rámci onemocnění Covid-19 

e. zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu, návykových látek, se zbraněmi, se zvířaty s výjimkou 

vodících zvířat pro nevidomé, a osobám, které by mohly ohrozit zdraví a život svůj nebo třetích osob, 

či majetek společnosti.  

2. Chovat se tak, aby svojí činností nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu. Pohybovat se pouze po 

cestách, které jsou vyznačeny. Do areálu společnosti Barrandov Studio a.s. vstupuje každý návštěvník na 

vlastní nebezpečí. Dětem do 15 let je vstup umožněn jen v doprovodu dospělé osoby.  

3. Udržovat pořádek a čistotu, nepoškozovat budovy, sociální zařízení a ostatní majetek.  

4. Respektovat požární řády v rámci areálu společnosti Barrandov Studio a.s. 

5. Nahlásit doprovázejícím zaměstnancům každý úraz, ke kterému došlo v době návštěvy v areálu společnosti 

Barrandov Studio a.s. Účinně spolupracovat při sepsání záznamu o úrazu, či požáru a při dalším vyšetřování.  

6. Bez vědomí doprovázejícího zaměstnance společnosti nesmí vstupovat do míst, kde je zvýšené nebezpečí, 

nesmí manipulovat se žádnými stroji a zařízeními.  

7. Nebezpečné a rizikové faktory: V areálu společnosti Barrandov Studio a.s. se pohybují dopravní prostředky 

(nákladní auta, osobní auta), proto je nutné nevstupovat do pracovních a manipulačních prostorů, dodržovat 

dopravní značení. Chodci jsou povinni používat k pohybu po areálu společnosti Barrandov Studio a.s. 

chodníky a vyznačené krajnicové komunikace. Tam, kde chodníky ani vyznačené krajnicové komunikace 

nejsou zřízeny, musí chodit po levém okraji vozovky a dbát zvýšené opatrnosti. 

8. Rozmístění přenosných hasicích přístrojů: Přenosné hasicí přístroje jsou rozmístěny ve všech objektech 

v rámci areálu společnosti Barrandov Studio a.s. Do činnosti se uvádí odstraněním zajišťovací pojistky a po 

stisknutí páky ventilu je okamžitě přístroj funkční. Jsou osazeny manometrem, který trvale ukazuje v hasicím 

přístroji potřebný tlak. 

9. Areál společnosti Barrandov Studio a.s. je monitorován kamerovým systémem umožňujícím pořízení 
obrazového záznamu osob, které se v tomto prostoru nacházejí. Monitorovaný prostor je označen informační 
tabulkou. Zpracování osobních údajů se řídí platnou právní úpravou. V období od 25. 05. 2018 se toto 
zpracování řídí též GDPR. Bližší informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s kamerovým systémem 
naleznete na webových stránkách: www.barrandov.cz   
 

 

Tyto pokyny jsou platné a účinné dnem 01.04.2022 

 

Vydala společnost Barrandov Studio a.s.  


