
  

VZDUCHOVÁ TRAMPOLÍNA 

PROVOZNÍ ŘÁD  
 
Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků vzduchové 
trampolíny a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně dodržovat.  
 

Článek 1 
Vstup do prostoru 
1. Vstup na trampolínu je na vlastní nebezpečí. 
2. Trampolína je určena pro děti ve věku od 3 let do 10 let 
3. Vstup povolen maximálně 20 dětem stejné věkové skupiny. V případě více zájemců o skákání se 

musí střídat maximálně po 5 minutách. Přednost mají malé děti do 6 let.  
4. Vstup je možný pouze v doprovodu dospělé odpovědné osoby, přičemž u dětí do 6 let je 

nezbytný trvalý dozor odpovědné dospělé osoby.  
5. V prostorách trampolíny a jejím těsném okolí platí zákaz kouření. 
6. Vstup zakázán:   

 v obuvi,  

 s jídlem, pitím i se žvýkačkou, 

 v brýlích, 

 s jakýmikoliv předměty v ruce, 

 v případě, že máte na oblečení či v kapsách špičaté nebo ostré předměty, 

 za mokrého počasí (déšť, rosa, sníh, mráz), 

 po dobu nafukování a vyfukování, 

 na plachtu trampolíny, která je ve vypuštěném stavu. 
7. Trampolína je určena pouze pro poskakování. Není povoleno  

 skákat salta a jiné nebezpečné skoky, 

 opustit trampolínu při odrazu, 

 najíždět in-line bruslemi, koly, skaty, koloběžkami, tříkolkami aj.  

 vhazovat na trampolínu předměty   
 

Článek 2 
Provozní pokyny 
1. Každý návštěvník areálu je povinen šetřit zařízení, které je majetkem města a udržovat je 

v čistotě.  
2. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v areálu tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním.  
3. Za škody, poranění, nebo úrazy způsobené neopatrností, nebo nedodržováním provozního řádu, 

nenese provozovatel v žádném případě odpovědnost.  
4. Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit na telefonní číslo: 

778 405 140. 
5. Provozní doba:  1. 5.  -  30. 9.  10:00 -  19:00 hodin 

Správce areálu si vyhrazuje právo trampolínu uzavřít v případě potřeby.  
 

Článek 3 
Všeobecné pokyny 
1. Na osoby, které poškozují zařízení hřiště 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 dětského hřiště.  
 

Důležitá telefonní čísla: 
Hasiči:    150 
Záchranná služba:  155 
Městská policie:  156 
Policie ČR:    158 
Tísňové volání:    112 
Správce:  778 405 140 
 
 


