AQUAZORBING
PROVOZNÍ ŘÁD
Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů aquazorbingu a
proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně dodržovat.
Článek 1
Vstup do prostoru
1. Pouze na vlastní odpovědnost.
2. Pouze na vyzvání obsluhy.
3. Určeno pro děti od 6 let věku. Využít atrakci smí dítě pouze za přítomnosti odpovědné dospělé
osoby.
4. Maximální váha uživatele je 90 kg. Maximální výška uživatele 200 cm.
5. Přípustný počet uživatelů na jedné atrakci je jeden uživatel.
6. Jednou atrakcí se rozumí jedna aquazorbingová koule o průměru 2 metry, do které je účastník
uzavřen (před uzavřením se dopouští vzduch).
7. Platí zákaz vstupu
o se sklem,
o s brýlemi,
o s jakýmikoliv předměty, které by mohly ohrozit uživatele, jiné účastníky nebo provozovatele,
o s ohněm a cigaretami,
o ostrými předměty jako jsou náušnice, hodinky, pásky, šperky,
o s mobilním telefonem,
o s jídlem a pitím,
o se žvýkačkou,
o osobám s kardiostimulátorem, osobám se srdečním onemocněním,
o těhotným,
o osobám, které trpí klaustrofobií, mají sklony k závratím nebo mají onemocnění pohybového
systému,
o podnapilým osobám či uživatelům omamných látek.
o tuto atrakci nesmí používat osoby, jejichž zdravotní stav by se mohl následkem použití atrakce
zhoršit.
o dále platí zákaz vykonávání jiné nesouvisející činnosti, např. kouření, telefonování apod.
8. Do atrakce se vstupuje bez bot a ve sportovním oblečení nebo v plavkách.
9. V době provozu trakce smí do prostoru pouze osoba povolená provozovatelem.
Článek 2
Provozní pokyny
1. Uživatel musí dodržovat pokynů obsluhy, která je trvale přítomna.
2. Uživatel nesmí během užití atrakce manipulovat se zipem.
3. Délka pobytu je maximálně 5 minut.
4. Provozní doba 15. 6. – 31. 8. od 12:00 do 18:00 hodin. V případě potřeby je správce oprávněn
atrakci uzavřít nebo omezit její provoz.
5. Každý návštěvník areálu je povinen šetřit zařízení, které je majetkem města a neznečišťovat je.
6. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v areálu tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním.
7. Za škody, poranění, nebo úrazy způsobené neopatrností, nebo nedodržováním provozního řádu,
nenese provozovatel v žádném případě odpovědnost.
8. Každé poškození zařízení v areálu je nutno neprodleně nahlásit na telefonní číslo: 778 405 140.

Článek 3
Všeobecné pokyny
1. Na osoby, které poškozují zařízení nebo ohrožují návštěvníky, musí návštěvníci upozornit správce
areálu. V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatel vykázán z areálu a podle
okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření
Policie ČR.
2. Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád celého areálu.
3. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu.
Dodržování provozního řádu a slušného chování je v zájmu všech uživatelů.
Důležitá telefonní čísla:
Hasiči:
150
Záchranná služba:
155
Městská policie:
156
Policie ČR:
158
Tísňové volání:
112
Správce:
778 405 140

