
VODNÍ ATRAKCE 
PROVOZNÍ ŘÁD 

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví uživatelů vodních atrakcí 
– WIBIT SPORTS PARKU, proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně dodržovat. 

 
Článek 1 
Vstup do prostoru 
1. Pouze na vlastní odpovědnost. 
2. Pouze pro plavce! – atrakce se nacházejí na vodní hladině s maximální hloubkou až 220 cm  
3. Pouze na místě k tomu určeném a po vyzvání obsluhy. 
4. Určeno pro děti od 6 let věku. Děti ve věku 6 až 15 let mohou užívat vodní atrakce pouze 

v doprovodu dospělé osoby starší 18 let se zaplaceným vstupem. Jedna dospělá osoba smí 
dozorovat maximálně dvě děti. 

5. Minimální výška uživatele 120 cm. 
6. Maximální kapacita 20 osob. 
7. Do 15 let věku je povinné užití plovací vesty. 
8. V rámci zajištění bezpečnosti platí zákaz vstupu mimo provozní dobu a nepřítomnosti obsluhy, se 

sklem, brýlemi, s jakýmikoliv předměty v kapsách, s ostrými částmi na oblečení či na těle (šperky), 
s mobilním telefonem, s jídlem a pitím, se žvýkačkou, těhotným ženám, podnapilým osobám či 
osobám pod vlivem drog nebo jiných omamných látek.   

9. Vstup je možný pouze označeným osobám (po zaplacení je vydána páska na ruku). 

 
Článek 2 
Provozní pokyny 
1. 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.   
2. Uživatel musí dodržovat pokynů obsluhy, která je trvale přítomna v provozní době. Obsluha má 

právo vykázat návštěvníka při nedodržování provozního řádu. 
3. Při náhlém zhoršení povětrnostních podmínek (silný vítr, bouřka), muže obsluha z důvodu 

bezpečnosti okamžitě vykázat návštěvníky z prostoru vodní atrakce. 
4. Zákaz skákání z jiných objektů na vodní atrakce a z vodních atrakcí na jiné objekty. 
5. Zákaz potápění pod atrakcemi. 
6. Klouzat se je povoleno pouze nohama dopředu.  
7. Návštěvník v případě potřeby pomoci dá signál obsluze zvednutím paže nebo zavoláním 
8. Zaplacené vstupné se nevrací. 
9. Návštěvník je odpovědný za dodržování zaplaceného časového limitu pro pobyt na atrakcích. 

V případě jeho překročení je návštěvník povinen uhradit další započatou půlhodinu pobytu. 
10. Každý návštěvník areálu je povinen šetřit zařízení, které je majetkem města a neznečišťovat je.  
11. Vodní atrakce neslouží jako záchranný ostrůvek a nechrání před utonutím.  
12. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v areálu tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním.  
13. Za škody, poranění, nebo úrazy způsobené neopatrností, nebo nedodržováním provozního řádu, 

nenese provozovatel ani obsluha v žádném případě odpovědnost.  
14. 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 

 

 


