PROVOZNÍ ŘÁD
STANOVUJE PODMÍNKY PROVOZU

VOLNOČASOVÉHO AREÁLU ROLAVA
TENTO PROVOZNÍ ŘÁD SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ IN-LINE DRÁHY A
PROTO JEJ MUSÍ NÁVŠTĚVNÍCI BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽOVAT.
OTVÍRACÍ A PROVOZNÍ DOBY:



otvírací doba:
celoročně

6:00 – 22:00 hodin

provozní doba areálu:
od 1. 5. do 30. 9.
od 1. 10. do 31.4.

7:00 – 21:00 hodin
9:00 – 17:00 hodin



provozní doba sociálního zařízení:
od 1. 5. do 30. 9.
8:00 – 20:00 hodin
od 1. 10. do 31. 10.
9:00 – 17:00 hodin
od 1. 11. do 28. 2.
Uzavřeno
od 1. 3. do 30. 4.
9:00 – 17:00 hodin
Mimo provozní dobu a v době uzavření je k dispozici venkovní mobilní WC.



provozní doba půjčovny:
od 1. 5. do 14. 6.
od 15. 6. do 31. 8.
od 1. 9. do 30. 9.



pondělí – pátek
12:00 – 20:00 hodin
státní svátky, soboty a neděle 9:00 – 20:00 hodin
denně
9:00 – 21:00 hodin
pondělí – pátek
12:00 – 20:00 hodin
státní svátky, soboty a neděle 9:00 – 20:00 hodin

provozní doba vodních sportů (šlapadla, vodní atrakce, aquazorbing)
od 15. 6. do 31. 8.
denně

12:00 – 18:00 hodin



provozní doba koupaliště se zajištěním plavčíků a provozní doba ošetřovny
od 1. 6. do 15. 9.
10:00 - 19:00 hodin



provozní doba vzduchové trampolíny:
od 1. 5. do 30. 9.

10:00 - 19:00 hodin

Správce areálu si vymezuje právo uzavřít provoz půjčovny, hřišť, trampolíny, vodních sportů – pro
špatné počasí nebo z důvodu zajištění bezpečnosti při konání velkých sportovních či kulturních akcí.
V případě pořádání kulturních akcí je otvírací doba prodloužena dle kulturního programu.
Mimo provozní dobu je areál otevřen za účelem průchodu na vlastní nebezpečí.
Výjimku v rozšíření či omezení všech služeb může stanovit správce areálu.

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ:
a) Návštěvníci jsou povinni tento provozní řád dodržovat. Provozní řád slouží k zajištění pořádku,
bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků areálu a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně
dodržovat.
b) Návštěvníci berou na vědomí, že celý areál je sledován kamerovým systémem.
c) Návštěvník bere na vědomí, že svým vstupem do areálu dává souhlas s užitím fotografické
podobizny nebo zvukového, obrazově zvukového či obrazového záznamu své osoby, který
může být pořízen v průběhu jeho přítomnosti v areálu k propagačním účelům areálu či akce
v něm probíhající, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu, a bez časového a prostorového
omezení.
d) Provozovat jakoukoliv výdělečnou činnost je možné pouze s písemným souhlasem správce
areálu nebo provozovatele.
e) Každý návštěvník areálu je povinen šetřit zařízení, které je majetkem města a neznečišťovat je.
f) Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v areálu tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani
ostatním.
g) Za škody, poranění, nebo úrazy způsobené neopatrností, nebo nedodržováním provozního
řádu, nenese provozovatel v žádném případě odpovědnost. Případnou škodu je návštěvník
povinen uhradit.
h) Každé poškození zařízení v areálu je nutno neprodleně nahlásit na telefonní číslo: 778 405 140.
a) Návštěvníci jsou povinni udržovat v areálu čistotu a pořádek.
b) Osoby vstupují do areálu na vlastní nebezpečí.
c) Děti do 12 let mohou do areálu pouze v doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let, která je za
dítě po celou dobu na dráze přímo zodpovědná.
d) Pobyt v areálu mimo otvírací dobu není povolen.
e) Návštěvník je povinen dodržovat zákazy:
 kouření - vyjma míst k tomu určených (jsou-li zbudována a označena),
 užívání alkoholu - mimo bezprostřední blízkosti stánku s občerstvení,
 konzumace omamných látek,
 vstupu se psy i jinými zvířaty,
 krmení kachen a ostatních ptáků,
 táboření, stanování, kempování,
 rozdělávání ohně (pouze na povolení správce areálu a vyjma vymezeného prostoru),
 vjezdu motorových vozidel a přívěsů (vjezd vozidlům povoluje pouze správce areálu),
 výlep plakátů, bannerů a jiných reklamních předmětů,
 přemisťování mobiliáře v areálu,
 používání poháněných modelů automobilů, letadel a dronů (pouze na povolení správce),
 vstupu na zamrzlé vodní plochy, kromě ploch označených správcem,
 in-linisté, cyklisté a uživatelé elektronických a motorových koloběžek, autíček, kol, troj či
čtyřkolek či jiných vozidel na elektrický pohon se smí pohybovat v areálu na komunikaci
(mimo in-line dráhu) pouze nepřekročí-li rychlost 6 km/hod. Zároveň přitom musí dbát
zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, a v případě nutnosti zastavit.
 zasahovat do elektrického zařízení, snímat víka spínačů a ochranné kryty elektrických
zařízení a připojovat jakékoliv spotřebiče, mobilní telefony atd.
 stříkat vodu na elektrická zařízení.
 svévolně se napojovat k odběru elektrické energie,
 vnášet do areálu zbraně, výbušné látky, pyrotechniku (včetně zábavní), hořlaviny,
psychotropní či toxické látky a jiné nebezpečné předměty,
 pouštět na vodní plochu lodě, loďky i na dálkové ovládání.
f) Vstup na in-line dráhu, dětská hřiště, herní prvky, sportoviště a používání sportovišť se řídí
pokyny správce areálu a zvláštními provozními řády.

g) Správce je oprávněn uzavřít v odůvodněných případech areál, nebo pouze in-line dráhu či jiné
plochy v areálu.
h) Organizované sportovní tréninky, soutěže a jiné obdobné akce na in-line dráze a na jiných
plochách areálu nejsou dovoleny bez souhlasu správce.
i) Jízdní kola je možno odkládat pouze na vyhrazených místech.
j) Vstup na mola je na vlastí nebezpečí.
k) Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správce, vodní záchranné služby a
případně organizátorů jednorázových sportovních a kulturních akcí.
l) Ošetřovna slouží pro návštěvníky areálu od 1. 6. do 15. 9. vždy od 10:00 hodin do 19:00 hodin.
Mimo provozní dobu je třeba kontaktovat záchranné složky.
m) Koupaliště:
 Koupání s dohledem plavčíka platí pouze pro plochy ohraničené bójemi v obou rybnících po
provozní dobu koupaliště, tzn. že během provozní doby koupaliště je koupání mimo tyto
plochy vždy na vlastní nebezpečí (platí i pro mola).
 Návštěvníci jsou povinni vždy respektovat pokynů plavčíka.
 Skoky do vody jsou zakázány (týká se ostrovů, mol, břehů, mostu, ze stromů a z jiných
ploch).
 Koupání a opalování je možné pouze v plavkách. Nudistické koupání a koupání v oblečení je
zakázáno.
 Do vodní plochy je zákaz vstupu:
- osobám mladším 10 let nebo i nižším než 1,3 m bez doprovodu osoby starší 15 let,
- nemocným osobám, zvláště osobám trpícím vlasovými a kožními chorobami,
- osobám, které se nacházejí v karanténě pro výskyt infekce, včetně příslušníků,
domácností, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde není nemocný od ostatních osob
izolován,
- osobám zahmyzeným,
- osobám opilým a pod vlivem návykových látek,
- osobám, které mají na sobě nebo u sebe ostré předměty.
n) Správce areálu nenese žádnou odpovědnost za škody, zranění a úrazy vzniklé v areálu.
o) Za věci odložené v prostorách areálu nenese správce areálu žádnou odpovědnost.
p) V případě požáru je povinností řídit se požárními směrnicemi.
q) Výjimky z tohoto provozního řádu může v odůvodněných případech povolit správce areálu.
r) V případě nedodržování provozního řádu je správce areálu oprávněn návštěvníka vykázat
z areálu.
Celé znění provozního řádu je k dispozici u správce areálu.
Tento provozní řád je platný od 15. 5. 2019

