Provozní řád lanového centra
1. VSTUP DO DĚTSKÉHO LANOVÉHO PARKU JE MOŽNÝ POUZE V PROVOZNÍ DOBĚ AREÁU
PARKU NEMOCNICE OSTROV: OD 8:00 DO 18:30 HODIN.
2. Každý návštěvník tohoto areálu je povinen se seznámit s tímto provozním řádem a řídit se
jeho ustanoveními.
3. Lanový park obsahuje 11 dětských lanových překážek, které jsou uspořádaný za sebou tak, že
tvoří trasu o jednom vstupu a jednom výstupu.
4. Dětské lanové překážky jsou určeny dětem ve věku od 3 do 12 let. V případě, že je v centru
více dětí, doporučujeme, aby byla mladším dětem poskytnutá asistence starším sourozencem
nebo doprovodem.
5. Maximální počet účastníků na jedné lanové překážce a v jednom přestupním domečku je 10
osob.
6. Bezpečnost účastníka proti pádu z výšky je zajištěna záchytnými sítěmi, které jsou buď
instalované pod překážkou nebo jsou již jako součást překážky.
7. V případě, že účastník spadne z překážky, bude zachycen sítí, ve které opatrně dojde
k některému z domečku, vyleze na něj a pokračuje dále v překonávání překážek.
8. Sítě jsou primárně určeny pro zachycení pádu a NE pro lezení v nich.
9. Konečná stanice lanovka je určena POUZE pro sjezd. Není dovoleno chodit v záchytné síti,
ani se vstupovat na lanovku ve 2. Lanovka je určena pro děti s max.hmotností do 50kg!
10. Pro překonávání překážek je vhodné sportovní oblečení a pevná obuv. Také doporučujeme
vytáhnout z kapes obsah, který může vypadnout, sundat prstýnky, velké náušnice, náramky a
řetízky.

Lezení na lanových překážkách nedoporučujeme:





Osobám se srdeční vadou
Osobám, které v poslední době měly vážná zranění nebo zlomeniny
Osobám, kterým by absolvování trasy dětských lanových překážek, dle vlastního zvážení,
mohlo zhoršit jejich zdravotní stav
Osobám s klaustrofóbií

Návštěvníci areálu jsou povinni:





Nepoužívat zařízení v případě zjištění, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost účastníka;
Neprodleně informovat provozovatele v případě poškození jakékoliv části zařízení nebo jiné
závady, omezující provoz nebo ohrožující bezpečnost účastníků;
Dodržovat směr přelézání lanových překážek, což je směrem od překážky Hrošíkova bažina po
překážku Lanovka;
Nevstupovat na překážku v případě pádu účastníka do záchytné sítě této překážky;




Nepoužívat zařízení, za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek – vichřice, silná bouřka,
hřmění, blesky, snížená viditelnost, náledí, sníh;
Dodržovat zásady slušného chování, čistotu, pořádek a neohrožovat nebo omezovat svým
chováním ostatní návštěvníky.

V celém areálu je zakázáno:





Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat omamné látky;
Provádět jakékoliv úpravy nebo zásahy s vybavením a zařízením areálu;
Úmyslně poškozovat nebo ničit vybavení a zařízení areálu;
Vstupovat se psy a jinými zvířaty na trasu s lanovými překážkami

Nezletilí návštěvníci musí být po celou dobu pod dozorem dospělé osoby (odpovědný zástupce),
která za ně nese plnou zodpovědnost.
Za úmyslné poškození zařízení nezletilou osobou nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního
řádu nese odpovědnost v plné výši jeho zákonný zástupce.
Provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu věcí vnesených do areálu.

Provozovatel má právo vyloučit návštěvníka, pokud zjistí, že porušuje provozní řád.

