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neboj se veřejně podpořit svůj tým. Nezapomínej ale, že k fandění ve Fan Parku nepatří vulgární či rasistické výrazy. 
Ukaž, že se dá vytvořit skvělá atmosféra v mezích slušného chování.

 k létu rozhodně nějaký ten drink či pivo patří. Ovšem v kombinaci se sluníčkem mohou být tvoje hranice trochu jinde, 
než jsi zvyklý.

  židle, stoly, velké, ale i nebezpečné předměty nech raději doma. Připravíme ti společně 
s partnery takové zázemí, že ti nebude v rámci Fan Parku nic chybět.

Fan Park jsme připravili pro tebe a tvé kamarády, ale uvědom si, že jsi v areálu hostem. 
Dodržuj prosím pokyny pořadatelské služby i předpisy areálu.

 k létu samozřejmě patří vodní radovánky. Pokud se ovšem rozhodneš využít nabídku řeky Vltavy, 
mysli na to, že za svou bezpečnost v tomto případě zodpovídáš sám.

pokusíme se tě maximálně informovat o nabitém programu, provozu všech atrakcí, ale 
i pomůžeme tvé orientaci v areálu. Sleduj webové stránky či mobilní aplikaci.

pokud budeš s čímkoli nespokojený nebo budeš chtít naopak něco pochválit, neboj se oslovit personál Fan Parku. 
Tvůj názor je pro nás důležitý.

vzhledem k očekávanému počtu účastníků a možnosti dát si něco dobrého k pití bude lepší, když necháš 
své vozidlo doma. I procházka či cesta městskou hromadnou dopravou mohou být zážitek. 

v okolí Fan Parku se budou pohybovat i „domácí“. Snaž se v pozdních hodinách vžít do jejich kůže a dodržuj noční klid.

účast na mistrovství Evropy ve fotbale je pro český tým mimořádná událost. Maximálně se proto bav
při sledování jednotlivých zápasů v atmosféře, kterou ti fan zóna nabízí.
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