
                              PROVOZNÍ ŘÁD STANOVÉHO MĚSTEČKA 
 

I. 

Provozní doba dočasného stanového městečka na parcele č. 142/27, v k.ú. Most I, obci Most, 

jejímž vlastníkem je statutární město Most, je stanovena na dobu konání akce Mostecká 

slavnost (dále též „akce“). Konkrétně od pátku 9. 9. 10:00 do neděle 11. 9. 2022 10:00. 

Ubytovaní ve stanovém městečku jsou povinni nejpozději do 10 hodin dne 11. 9. 2022 složit 

své stany a další příslušenství stanu a areál stanového městečka opustit.  

 

II. 

Do stanového městečka není možný vjezd motorových vozidel, obytných přívěsů, maringotek 

apod. zařízení. Veškeré přístupové cesty k akci i stanovému městečku jsou vyznačeny na 

mapách dostupných na www.mosteckaslavnost.cz.  

 

III. 

Užívání stanového městečka je zpoplatněno. Cena za osobu za oba dva dny činí 100,- 

v předprodeji a 200,- na místě.  Po zaplacení poplatku obdrží návštěvník identifikační pásku 

umístěnou na předloktí ruky, kterou se musí prokazovat při každém vstupu.  

  

IV. 

Areál stanového městečka je uzavřený a pod stálým dohledem bezpečnostní služby pořadatele. 

Umístění jednotlivých stanů a bezpečnostní koridory určuje pořadatel, jehož pokynů jsou 

návštěvníci povinni dbát. 

 

V. 

Stanové městečko je jediným místem pro stanování a přespávání na akci. Rezervace 

konkrétního místa pro umístění stanu není možná. 

 

VI. 

V rámci stanového městečka je zajištěno pouze mobilní WC, pitná voda z cisterny a osvětlení. 

Vybavení pro kempy a obdobná ubytovací zařízení (např. elektřina, sprchy, mycí žlaby, jídelny 

apod.) nejsou zajištěny. 

 

VII. 

Pořadatel neručí za bezpečnost věcí ubytovaných ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu 

doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci a zamykání stanu alespoň na zámeček. 

 

VIII. 

Ve stanovém městečku je přísně zakázáno manipulovat s ohněm (vč. grilování a užívání 

vařičů) a pyrotechnikou, a užívání omamných a psychotropních látek. Porušení tohoto 

zákazu zakládá právo pořadatele k okamžitému ukončení poskytování služeb stanového 

městečka bez náhrady a neprodlené vykázání osob porušující výše uvedené předpisy. Po celou 

dobu využívání služeb stanového městečka jsou návštěvníci povinni dodržovat bezpečnostní, 

hygienické i požární předpisy. 

 

IX. 

První pomoc je v rámci akci zajištěna odbornými pracovníky, kteří provádí průběžnou 

obhlídku areálu. Jejich stále stanoviště je ve stanu zakresleném na mapě areálu dostupné na 

www.mosteckaslavnost.cz. V případě úrazu je též možno obrátit se na pořadatelskou službu. 

 

 

Statutární město Most 

dne 15. 8. 2022 
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