SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY JÍZD
ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ
1. Akci organizuje Pardubický spolek historie železniční dopravy
2. Akce je možné se zúčastnit:
- jako „cestující“, který se přišel pouze svézt
- jako „cestující“, který během jízdy fotografuje nebo nahrává videozáznam;
- jako fotograf nebo kameraman jedoucí automobilem souběžně s vlakem.
- jako fotograf nebo kameraman pohybující se souběžně s vozidlem MHD
3. Vlak nebo vozidlo MHD je určen železničním příznivcům, kteří mají zájem o jízdu a
fotografování.
4. Účast je možná po zaplacení předem stanovené částky. Týká se jak cestujících ve vlaku
(vozidle MHD), tak i osob jedoucích v automobilech souběžně s vlakem (vozidlem MHD).
5. Výstup a nástup je možný pouze po úplném zastavení vlaku (vozidla MHD).
Organizovaný výstup a nástup mimo nástupiště se děje pouze na vlastní nebezpečí všech
účastníků akce. Organizátor neodpovídá za škody způsobené během nástupu a výstupu do
vozidla, stejně tak neodpovídá za škody vzniklé pohybem v kolejišti a jeho okolí (pohybem ve
vozovce a jejím okolí).
6. Pohyb železničních vozidel má vždy přednost.
7. Během fotozastávek je zakázáno zdržovat se v kolejišti a v blízkosti vozidel.
8. Cestující, kteří během fotozastávek zůstávají ve vlaku (vozidle MHD), nesmějí postávat u
otevřených oken a dveří nebo z nich jakkoliv gestikulovat.
9. Během jízdy je zakázáno pobývat u otevřených dveří vozu, na můstcích a schodech. Dále je
zakázáno otevírat dveře vyjma přechodových v místě sklopených můstků. Samostatný pohyb dětí
přes přechodové můstky za jízdy není dovolen.
10. Fotozastávky určuje organizátor. Vlak nečeká na osoby, které fotografují z jiných než
stanovených míst.
11. Účastník nesmí během fotografování překážet jiným.
12. Osoby, které jsou zjevně opilé nebo pod vlivem omamných látek, osoby, které ohrožují sebe
nebo jiné nebo které brání jiným ve fotografování budou vyzvány k opuštění vlaku (vozidla
MHD) bez nároku na vrácení peněz.
13. Organizátor neodpovídá za poškození nebo zničení fotografického vybavení nebo za jiné
škody vzniklé účastníkovi z jakékoli příčiny.
14. Účastníci akce jsou plně odpovědni za vlastní bezpečnost (včetně případného pojištění
ve vlastní režii).
15. Obchodní a reklamní činnost ve vlaku (vozidle MHD) je možná po předchozí dohodě a se
souhlasem organizátora.
16. Účastníci akce jsou povinni dodržovat platné předpisy k zajištění pořádku a bezpečnosti při
provozování drážní dopravy, řídit se pokyny obsluhy vlaku (vozidla MHD) a organizátora akce.
17. V případě nedodržení smluvních podmínek může být účastník vyloučen z přepravy bez práva
na náhradu.
18. V případě odjezdu je třeba být na místě min. 5 minut před odjezdem dle oznámeného
jízdního řádu. Vlak na nikoho nečeká.
19. Při zastavení vlaku z dopravních důvodů (pobyt není vyhlášen v jízdním řádu) je výstup a
případné fotografování povoleno pouze po souhlasu Organizátora.
20. Je zakázáno manipulovat s ovládacími a řídícími prvky všech vozidel.
21. Nemanipulujte bezdůvodně s roletami a okny ve vozidlech. Neobsluhujte páky vytápění
vozidel.
22. Při akcích vozidel MHD je třeba dbát vždy osobní bezpečnosti při pohybu na vozovce.

