Provozní řád IN-LINE DRÁHY
Úvodní ustanovení:



In-line dráha je v provozu nepřetržitě celou provozní dobu Sport parku a to:

od 8:00 do 18:30 hodin v závislosti na počasí.


Provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu in-line dráhy a musí být všemi
návštěvníky bezpodmínečně dodržován.


Vstup na in-line dráhu:




In-line dráhou se rozumí pozemní komunikace. Písčité cesty jsou určeny pouze chodcům!
Vstupem na in-line dráhu se každá osoba podrobuje tomuto provoznímu řádu, je povinna
toto ustanovení dodržovat a dbát pokynů odpovědných pracovníků provozovatele.
Děti do 12 let mohou na in-line dráhu pouze v doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let,
která je za dítě po celou dobu na dráze přímo zodpovědná.

Pokyny pro bruslaře:





Jízda na in-line dráze je povolena jen v určité směru, komunikace je značena šipkami, které
směr udávají.
Předjíždět pomalejší bruslaře je povoleno pouze z leva.
Jízda ve skupině vedle sebe není povolena. Levá strana in-line dráhy je určena pro
předjíždění.
Každý bruslař je povinen chránit sebe a ostatní použitím chráničů na kolena, lokty. Osoby
mladší 18 let mohou na in-line dráhu vstoupit pouze za předpokladu, že mají na hlavě
ochranou helmu!

Všeobecné pokyny:






Každá osoba pohybující se na in-line dráze je povinna uposlechnout všech pokynů
odpovědných pracovníků provozovatele.
Všechny osoby pohybující se na in-line dráze se musí ve vlastním zájmu chovat opatrně a
předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel in-line dráhy nenese žádnou
odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním provozního řádu
in-line dráhy.
Provozovatel nenese za odložené věci na in-line dráze (ani jinde v areálu Sport parku) žádnou
zodpovědnost.
Každý je povinen dodržovat provozní dobu Sport parku, který určuje Provozní řád Sport
parku. Mimo tuto stanovenou dobu, není povoleno se na in-line dráze (ani nikde v areálu)
pohybovat.




Úrazy, či jiné mimořádné události je každá osoba povinna hlásit zodpovědným pracovníkům
provozovatele na čísle:
In-line dráhu si je možno zamluvit přímo u správce na tel. Čísle……(platí pro školy, školky a
jiné instituce).

Zakázané činnosti v prostorách in-line dráhy:





Kouřit v celém areálu Sport parku (platí včetně elektronické cigarety)
Srážet či postrkovat jiné osoby
Bránit v jízdě ostatním osobám
Znečišťovat prostory in-line dráhy

Zákaz vstupu na in-line dráhu:





Osobám na kole
Chodcům
Psům kočkám a jiným zvířatům (platí pro celý areál Sport parku)
Osobám podnapilým nebo pod vlivem toxických látek (platí pro celý areál Sport parku)

Provozní řád in-line dráhy je závazný pro všechny osoby na in-line dráze! Pokud nějaká osoba
nedodrží pravidla sjednaná v tomto provozní řádu, bude z areálu příslušnými zodpovědnými
pracovníky provozovatele vykázána z areálu Sport parku. Pokud osoba ani po tomto varování
neopustí areál Sport parku, může být na požádání zodpovědných pracovníků provozovatele přivolána
pomoc strážníků městské policie nebo Policie ČR.

