
ORGANIZAČNÝ PORIADOK
PRE ÚČASTNÍKOV VÝSTAVY EURÓPSKEJ ÚNIE
Spoločnosť paypera s.r.o., so sídlom Plickova 7, 831 06 Bratislava, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sro, vložka č.: 79119/B, IČO: 46 528 962 (ďalej len „organizátor“)

v y d á v a

organizačný poriadok pre účastníkov Výstavy Európskej únie 
v nasledovnom znení:

Tento poriadok je záväzný pre každú osobu, ktorá vstupuje a trávi 
čas na výstave Európskej únie (ďalej len „účastník“).

1.  Účastník vstupuje na výstavu EÚ (ďalej len „výstava“) výlučne po 
oboznámení sa s týmto organizačným poriadkom výstavy (ďalej 
len „poriadok“).

2.  Účastník počas návštevy výstavy a užívania zariadení na 
nej umiestnených rešpektuje tento poriadok, prevádzkový 
poriadok nákupného centra, všeobecne záväzné právne predpisy 
upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu 
ochranu, ochranu majetku a životného prostredia a hygienické 
predpisy.

3.  Účastník nesmie používať odevy a obuv, ktoré zvyšujú riziko 
ohrozenia života alebo zdravia. Obuv účastníka musí byť 
protišmyková. Vstup na výstavu v korčuliach sa zakazuje.

4.  Účastník je povinný správať sa slušne, dodržiavať poriadok 
a čistotu, vstupovať na výstavu v čistom oblečení a s čistou 
obuvou.

5.  Účastník je povinný správať sa tak, aby svojim konaním 
neohrozoval svoju bezpečnosť a zdravie a bezpečnosť, zdravie 
a majetok iných účastníkov.

6. Účastník nesmie používať nebezpečné materiály alebo látky.

7.  Účastník musí rešpektovať zobrazené pokyny a výstražné 
zariadenia a pokyny organizátora, zástupcu nákupného centra, 
či ním poverenej osoby.

8.  Účastník je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by 
v neprimeranej miere zvyšovali hlučnosť a prašnosť, znečistenie 
ovzdušia či odpad.

9.  Účastník je povinný v prípade vzniku požiaru oznámiť túto 
skutočnosť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému 
riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru (tel. 112 alebo 150).

10.  Účastník nesmie poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup 
k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na 
ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, 
najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.

11.  V prípade vzniku úrazu je účastník povinný poskytnúť zranenej 
osobe prvú pomoc alebo privolať záchrannú zdravotnú službu 
(tel. 112 alebo 155), ktorej oznámi svoje meno, miesto a stručný 
popis príhody, stav zraneného a lieky, ktoré zranený užíva, ak je 
mu táto informácia známa.

12.  Dieťa vstupuje na výstavu a zdržiava sa na nej celý čas výlučne 
v sprievode svojho zákonného zástupcu alebo osoby poverenej 
zákonným zástupcom vykonávaním dozoru.

13.  Každý účastník nesie plnú zodpovednosť za prípadný úraz či 
poškodenie svojho zdravia v rámci výstavy. Za úraz či poškodenie 
zdravia dieťaťa zodpovedná jeho zákonný zástupca, prípadne 
osoba poverená zákonným zástupcom jeho dozorom.

14.  Každý účastník zodpovedá za škodu spôsobenú na jednotlivých 
exponátoch výstavy či zariadeniach s ňou spojených. Za škodu 
spôsobenú dieťaťom zodpovedá jeho zákonný zástupca.

15.  Účastník berie na vedomie, že obrazové snímky, obrazové 
a zvukové záznamy týkajúce sa jeho osoby budú v súlade 
s § 12 ods. 3 Občianskeho zákonníka použité pre tlačové, 
filmové rozhlasové a televízne spravodajstvo a pre informačné 
a obchodné účely organizátora, s čím účastník svojou účasťou na 
výstave súhlasí. Ak účastník oznámi organizátorovi svoj nesúhlas 
so skutočnosťami podľa predchádzajúcej vety bezprostredne 
pred alebo po jeho účasti na výstave, obrazové snímky, obrazové 
a zvukové záznamy týkajúce sa jeho osoby nebudú na tieto účely 
použité.
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